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4 december 2020

AGENDA
Datum
8 december
17 december
18 december
4 januari
4 januari

Activiteit
Oud papier
Kerstviering op school
Iedereen om 11:45 uur vrij
Eerste schooldag 2021
Start blok 3 Vreedzame School

Sinterklaasviering
Wat was het een feest op de Vensterschool!!!Waar de meeste
kinderen, juffen en meesters niet op gerekend hadden was,
dat Sinterklaas tóch bij ons op school kwam.
Wij hebben gezongen, gedanst en over de daken gelopen. Alle
kinderen van groep 1 t/m 5 hadden afgelopen dinsdag net
hun Pietendiploma gehaald, dus dat kwam goed uit.
De groepen 6,7 en 8 hadden het de hele ochtend druk met
surprises uitpakken en het lezen van prachtige gedichten. Om
12:00 uur gingen de kleuters naar huis en ging het feest voor
de groepen 3 t/m 8 nog even door.
Tot volgend jaar Sinterklaas!

Kerstviering
Nu we het Sinterklaasfeest gehad hebben, gaan we ons richten op het kerstfeest. Op dit
moment zijn we, samen met de kinderen van de leerlingenraad, aan het nadenken over wat
we gaan doen en hoe we het gaan organiseren. We vieren het kerstfeest op school op
donderdag 17 december, alleen is het tijdstip nog onbekend. Op vrijdag 18 december start
de kerstvakantie voor alle kinderen om 11:45 uur.
Volgende week zullen we het definitieve programma met u delen.

Oud papier
Dinsdagavond 8 december is er weer oud papier ophalen. Wilt u het papier weer vanaf 18.00
uur aan de weg zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Yvon gr 7
Amy gr 8
Dani gr 3
Sander gr 2
We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, de oudervereniging.

Schoolfruit
Het menu voor komende week:
woensdag
donderdag
bleekselderij

Sinaasappel

vrijdag
peer

Naschools sportaanbod in gymzaal de Duker.
Op dinsdag 15 december staat er weer een NSA op de planning in de
gymzaal van de Duker.
Tijdens deze les gaan we het James Bond spel spelen!
Een echt leuk spel waar de kinderen moeten samenwerken en lekker
actief bezig zijn!
Een erg leuke activiteit voor de kinderen van groep 3 t/m 6.
Met vriendelijke groeten,
het Buurtsportwerk

