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8196 KB Welsum
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Website: www.obsdijkzicht.nl
E-mail: obsdijkzicht@de-mare.org

Agenda voor de maand december:
5 december:
5 december:
10 december:
11 december:
19 december:

Sinterklaas op school. Vanaf half 9 opwachten op het
schoolplein
Groep 5 -8 Pyjama-film-middag
Kerstknutselochtend/middag (vanaf half 11) + gekke
kerstklerendag
Schoolbibliotheek
Kerstdiner op school 18:00

Jarigen in december:
11 december Pip
19 december Mandy
23 december Marjolein
29 december: Juf Caroline

Streetwise:
Alle kinderen zijn geslaagd voor de Streetwise dag, zij krijgen daarvoor een
diploma.

Sinterklaas:
Sinterklaas en zijn pieten zijn ook dit jaar weer bij ons op school geweest.
De intocht verliep niet geheel vlekkeloos omdat Piet met z’n parachute in
de boom was geland. Ook Sinterklaas en de andere Piet zijn niet op de
goed plek geland maar gelukkig was daar Richard die Sint en Piet met de
tracktor naar school bracht.
Niet alleen de kinderen van onze school maar ook kinderen die onze
school nog niet bezoeken waren uitgenodigd. De kleine peutertjes en hun
ouders ,grootouders hebben hiervan genoten.
Alle kinderen van de school hadden een echte Pietendans ingestudeerd
die ze graag aan Sinterklaas wilden laten zien.
De bovenbouw kinderen hadden prachtige suprises gemaakt. En in de
onderbouw waren de kinderen blij met hun cadeau.

Kerst:
Het kerstfeest nadert alweer. We hebben naast de kerstknutselochtend
ook weer het kerstbuffet. Zie deze brief:

Welsum, 6 december 2019
Betreft: Kerst op school 2019
Beste ouder,
Nu Sinterklaas het land verlaten heeft, willen we u op de hoogte
brengen van de kerstactiviteiten op OBS Dijkzicht. Op
dinsdagmorgen 10 december maken de kinderen op school een
kerststukje. Wilt u op deze dag een schaaltje, oase en
kerstdecoratie meegeven, zoals kleine kerstballen, een kaarsje,
linten, en dergelijke? Wij zorgen voor het kerstgroen.
Op donderdagavond 19 december van 18.00 tot 19.30 uur wordt
het traditionele kerstdiner op school gehouden. Net als vorig jaar
nemen alle kinderen een gerechtje mee. Irma Meijer (06 - 131 632
73) zal u namens de ouderraad benaderen voor het gerecht dat u
op deze avond aan uw zoon en/of dochter kunt meegeven. Naast
een gerecht nemen de kinderen ook bestek (mes, vork, lepel en
dessertlepel), een beker, bord, soepbord en plastic tasje (alles
voorzien van naam) mee naar school.
Na afloop van het kerstdiner is er om 19.30 uur een gezellige
afsluiting met warme chocomelk en glühwein op school. U bent van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!
De kinderen mogen op vrijdag 20 december uitslapen. Rond 9.00
uur worden de kinderen op school verwacht. ’s Middags zijn de
kinderen vrij.

Met vriendelijke groet,
namens het team van OBS Dijkzicht en de Ouderraad,
Ayla Broekman en Irma Meijer

Vakantie:
We hebben bijna vakantie! De vakantie is van maandag 23 december tot
en met vrijdag 3 januari.

