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Sinterklaas
Vandaag heeft Sinterklaas samen met vier pieten een bezoek gebracht aan de PC
Hooftschool. Een van de pieten was op het dak geklommen om pietenplaatjes te zoeken,
maar hij durfde echt niet meer naar beneden. Uiteindelijk hebben we de brandweer gebeld
om de piet te helpen. Deze kwam meteen aangereden en wat bleek, Sinterklaas en zijn
pieten waren ook mee. Na een welkomstwoord en het zingen van de nodige liedjes
hebben ze een bezoek gebracht aan de groepen en zelfs nog meegedaan aan pietengym.
Het was een zeer geslaagde dag, de kinderen hebben genoten.
We willen de hulpouders via deze weg hartelijk bedanken voor hun inzet bij de
voorbereidingen en de dag zelf!
Aanstaande woensdag 5 december vieren we Sinterklaas nog in de middag met een
spellencircuit. Om 14:15 zullen we de Sinterklaasspullen opruimen. Alle hulp is hierbij van
harte welkom!
Kerst
Sinterklaas is bijna weer voorbij, dus zijn we achter de schermen al begonnen met kerst.
Op donderdag 6 december zal de school worden versierd en wij hebben daar hulp bij
nodig. Wie wil helpen? Graag aangeven bij Francisca. Het versieren zal zijn van 14.1515.30 uur. Verdere info voor kerst volgt nog.
Stijn
Woensdagavond 28 november zijn meester Raymond en zijn vrouw Debbie de trotse
ouders van Stijn geworden. Wij wensen ze heel veel geluk samen.
Raymond zal t/m dinsdag nog afwezig zijn. Maandag zal meester Hanco zijn groep
overnemen en dinsdag juf Francis.
Schoenendoos actie
Wat fijn dat er veel kinderen mee hebben gedaan aan de schoenendoos actie. De mooi
versierde dozen worden aanstaande woensdag weggebracht. Mocht je toch nog mee
willen doen, maar was je het vergeten? Dan heb je de kans om een mooi versierde doos
maandag nog in te leveren.
Kinderpostzegels 2018
Zoals elk jaar deed groep 7/8 mee aan de kinderpostzegels. Dit jaar is maar liefst €
2199,96 opgehaald. Goed gedaan groep 7/8! En iedereen die wat gekocht heeft, bedankt!

Maandkalender
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49

03 dec.
05 dec.

Infoavond VO groep 7/8 (19.00 uur)
Spelcircuit Sinterklaas

week
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13 dec.
14 dec.

Adviesgesprekken groep 8.
Groep 5 t/m 8 schaatsen

week

51

20 dec.
21 dec.

Kerstdiner
Studiedag, leerlingen zijn vrij

