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Invulling 5 december
De kinderen hebben Piet Lampara ontzettend goed geholpen. De plannen om de gangen extra te
verlichten met kerstverlichting en overal in de school borden op te hangen zodat hij de weg weet,
worden uitgevoerd.
Op 5 december zal Sinterklaas onze school bezoeken. We wachten hem met z’n allen op vóór de school,
misschien komt Piet Lampara ook wel mee…
Wij kijken met elkaar uit naar een gezellige Sinterklaasviering!
De surprises die de kinderen van TB en BB voor elkaar hebben gemaakt worden in de hal eerst ten toon
gesteld.

Nog even dit … Het is niet nodig eten en drinken mee te geven en we zijn om 12.15 uur uit. En donderdag 6 december
mag iedereen een uurtje later naar school 😉 Kun je lekker nog even spelen voordat je naar school komt. Je mag
natuurlijk ook nog even uitslapen als je dat liever doet ;-)
Ook nu is het niet wenselijk dat kinderen hun speelgoed en/of snoep mee naar school nemen … Alvast dank voor de
medewerking.
aanspreekpunt: Ellen
Inloopochtenden MB
Op de volgende datums bent u tussen 8.30 en 9.00 uur van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen in de
middenbouw 😊
Woensdag 23 januari
Dinsdag 26 maart en
Donderdag 6 juni
aanspreekpunt: Nienke
Survival zwemmen (bericht van het zwembad voor de schoolzwemmers)
----- Hierbij verzoeken wij u om uw zoon/dochter op de zwemles van maandag 10 december de volgende
kledingstukken mee te geven om het survivalzwemmen op een leuke en leerzame manier mogelijk te maken:
- Shirt met lange mouwen
- Broek met lange pijpen
- Regenjack
- Plastic tas
Deze kledingeisen zijn voor zowel de beginnende als de gevorderde leerlingen.
Wij hopen op uw medewerking en wensen uw zoon/dochter veel plezier toe bij het survival zwemmen
Namens het team van Recreatiebad Enkhuizerzand ----aanspreekpunt: Nienke

Wist u dat …?
Stichting Elim kinderen aan onderdak en onderwijs helpt?
Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in
Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. Onze twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderhuis
en een agrarische school. Onze zusterorganisatie in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur van deze twee
projecten.
Kalimantan
De naam Elim is afgeleid van de Hebreeuwse naam voor een bron van levend water. Deze bron kwamen de Israëlieten
tegen tijdens hun uittocht uit Egypte. In Elim waren 12 bronnen en 70 palmbomen. In Kinderhuis Elim kunnen de
kinderen kracht op doen. De kracht die zij nodig hebben voor de rest van hun leven. Water is hoop, beweging, leven.
Hoop op een betere toekomst en kans op een beter, menswaardiger bestaan.
Elim zoekt uw lege pennen en viltstiften! Met pennen die u weggooit kunt u Elim helpen. Voor iedere lege pen of
viltstift ontvangen wij €0,02.
Meer info op: www.stichting-elim.nl
Agenda december 2018
Datum
5 - 12
6 - 12
20-12
20-12
08-01

Tijd
8.30 uur
8.45 uur
18.15 uur
14.00 uur

Activiteit
Sinterklaas komt!
Een uurtje later beginnen 😊
Kerstkoken
Opruimen van de gymzaal
nieuwjaarsreceptie

Groep
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen
Samen met ouders
Alle groepen

