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Sinterklaas
viering
onderbouw

Morgen (dinsdag 4 december) is de Sinterklaasviering voor de
onderbouw. Dit zal plaatsvinden in de ochtend van 9.45-12.00 uur.
De Sinterklaaswerkgroep organiseert leuke activiteiten voor de
kinderen waaronder ook bewegingsactiviteiten.
Om die reden willen wij alle kinderen van groep 3-4 vragen om ’s
morgens al de gymtas mee naar school te nemen! We hebben
namelijk ’s morgens al de gymschoenen nodig!
Daarnaast mogen ook alle kinderen die dit willen deze dag hun
pietenpak en pietenmuts aantrekken.

Groep 3-4

Alvast bedankt, namens de Sinterklaascommissie.
Wist u dat…?
We deze week een beetje een andere week hebben i.v.m. Sinterklaas
Vandaag hebben we gewoon ons lesprogramma gedraaid.
Morgen gaan we van 9.45-12.00 een spellencircuit doen omdat Sint en zijn pieten
op bezoek komen (denk aan de pietenmuts en pietenkleren).
Woensdag doen we een speciaal Sinterklaasprogramma (taal-, lees- , schrijfmenu
/ Sinterklaasboekje / filmpje / spelletje).
Donderdag hebben we vrij.
Vrijdag volgen we weer gewoon ons reguliere programma.
*De kinderen van groep 3 deze week de sch oefenen van schoen.

*De kinderen van groep 4 deze week geen spelling of Alles-in-1 hebben door de
gebroken week? Wij oefenen samen de spellingscategorieën die we nog lastig
vinden. Ook oefenen we extra wat blaadjes van begrijpend lezen.
*Wij druk bezig zijn met de afronding van ons taal-, lees-, schrijfmenu rondom
Sinterklaas.

Groep 1-2

Wist u dat…
We vanmiddag alle spullen mee naar huis geven van het thema dokter en ook de
spullen van de letter s gaan meer naar huis. Als uw kind veel spullen heeft
meegenomen is het misschien handig om een zak of tas mee te geven.
Mocht u nog spulletjes missen: kom ze dan dinsdag even halen zodat we de gang
leeg kunnen maken. Spullen die over blijven zoals verband en pleisters die niet
worden opgehaald zullen we bewaren om bij een nieuw thema over de dokter te
gebruiken.
Wij afgelopen bezoek kregen van een dokter. Zij heeft onze onderzoeksvragen
over het thema beantwoord. Heel erg bedankt!
Deze week erg speciaal is? Dinsdag komt Sinterklaas op bezoek en donderdag
zijn we vrij. De andere dagen doen we veel leuke dingen en gaan we lekker
spelen.
We dinsdagmiddag een bezoekje brengen aan de
bibliotheek. Boeken die moeten worden ingeleverd mag u
meegeven.
De kinderen op vrijdag één cadeau van de Sint mogen
meenemen om te laten zien en om samen even mee te
spelen. Denk er hierbij aan dat het geen spullen zijn die
snel kapot gaan of met veel kleine onderdelen.

Groep 5 t/m 8

Er is flink geknutseld voor de surprisemorgen van groep 5 t/m 8. Er staan
prachtige kunstwerken te wachten om woensdag uitgedeeld te worden. Vol
verwachting klopt ons hart! Natuurlijk zijn jullie als ouders ook van harte welkom
om alle mooie werkjes te komen bekijken.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
4 december
Sinterklaas op bezoek bij de onderbouw van 9.45-12.00 uur
5 december
Surprises bovenbouw
6 december
Vrij i.v.m. Sinterklaas

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
Er zijn geen jarigen deze week.
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