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SINTERKLAAS OP BEZOEK
Morgen is het dan zover. Sinterklaas heeft in zijn
agenda tijd vrij kunnen maken om onze school te
bezoeken. Morgenochtend komen alle kinderen op
school en staan dan vol verwachting de Sint op te
wachten. De kleuters mogen wel om 8.20 uur hun
tas eerst naar binnen brengen en komen daarna
naar het plein. Wilt u ervoor zorgen dat de
kinderen voldoende zicht
hebben op de Sint en
zijn Pieten? Na het
ontvangst van de Sint en
zijn Pieten gaan alle
kinderen naar binnen om
daar het grote feest te vieren.
Het wordt zeker weer een leuke dag!
De ouderpraat heeft ervoor gezorgd dat u meer
achtergrond informatie over dit jaarlijks
terugkerende feest kunt lezen. Kijkt u hiervoor
even in de bijlagen.
STUDIEMIDDAG GROEP 1-4
De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 zijn
donderdagmiddag 5 december vrij. De
leerkrachten hebben dan een studiemiddag. De
andere kinderen komen wel gewoon naar school.
OUD PAPIER
Woensdag, donderdag en vrijdag staat de oudpapiercontainer weer achter de school. U kunt dan
direct alle papieren overblijfselen van het
Sinterklaasfeest opruimen en is het huis weer
netjes om in kerstsfeer omgetoverd te worden.
KERSTDINER
Geen kerstdiner zonder iets lekkers. Bij de
klassen hangen weer de gebruikelijke lijsten
waarop u kunt noteren wat uw kind meeneemt voor
het kerstdiner. Wanneer u uiterlijk volgende week
woensdag in de
gelegenheid bent om daar wat op
te schrijven, dan hebben

wij ruim op tijd voldoende overzicht in dat wat
er op tafel komt te staan tijdens het diner.
Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage.

STREETWISE
Op maandag 9 december
hebben wij de praktijklessen
van ANWB Streetwise op
school. De meeste lessen
zullen in de ochtend
plaatsvinden. De les van
groep 1/2 heet Toettoet: hierbij oefenen de
kinderen met oversteken en het herkennen van
verkeersgeluiden. Deze lessen zijn in het
speellokaal.
Groep 3/4 krijgt Blik en klik: hierbij leren ze veilig
oversteken, gebruik te maken van verkeerstekens
en het belang van autostoel en -gordel. Deze
lessen zullen in de gymzaal op de Dopheide
gegeven worden.
Groep 5/6 leert met Hallo Auto over het belang
van autostoel en –gordel. Ze leren zich bewust te
zijn van en rekening te houden met
verkeersgevaren, hun plek op de weg en de
betekenis en regels verkeersborden. Hun
praktijkles vindt buiten plaats, aan de achterzijde
van de school. (Denkt u aan warme kleding; goede
jas e.d.?)
Groep 7/8 leert met Trapvaardig meer over hun
plek op de weg. Ze leren zich bewust te zijn en
rekening te houden met de verkeersgevaren, de
betekenis en regels verkeersborden en het belang
autostoel en -gordel. Deze praktijklessen zijn op
het schoolplein (denkt u aan kleding). Voor deze
les hebben de kinderen hun fiets nodig!!!
SCHOOLFOTOGRAAF
Heeft u nog geen foto
besteld van uw zoon of
dochter? U kunt de
schoolfoto nog
bestellen via

www.rdfoto.nl

VAN NOKIK
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
ikblijfover@gmail.com of het telefoonnummer van
de overblijfcoördinator Kim 06-38826346.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas
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