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Nummer 04: 01 december 2017
Wat staat er in december 2017 op het programma:
December:
1 december:
Pietengym onderbouw
5 december:
Sinterklaasviering
7 december:
Kerstknutselochtend
12 december:
Zeer waarschijnlijk staking – leerlingen dan hele dag vrij
13 december:
Bieb
18 december:
Serious Request middag met spelletjes, film en lekkers
21 december:
’s Middags met gr 4 t/m 8 naar Serious Request in Apeldoorn
21 december:
18:00 Kerstdiner
22 december:
Alle kinderen om 12:00 vrij
23 december:
Kerstvakantie
8 januari:
Weer naar school
Van Rita:
In de maand december staat er zoals elk jaar veel te gebeuren. We willen alles even voor u
op een rijtje zetten. HEEFT U DE AGENDA KLAARLIGGEN? Want…..
-

-

Op 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. De Sint komt om iets over half 9 aan.
U kunt daar natuurlijk bijzijn. Als de Sint naar binnen gaat mogen alleen de (groot-)
ouders van de peuters en kleine niet-schoolgaande kinderen mee. Voor de andere
ouders geldt, dat u de kinderen om 14.45 uur weer van school kunt ophalen.
Voor alle duidelijkheid: alle kinderen gaan deze dag de hele dag naar school, dus
graag brood en drinken voor de lunch mee. ’s Ochtends in de fruitkring krijgen ze
lekkers en drinken van de Sint.
Op woensdagochtend 6 december mogen de kinderen iets later op school komen om
een beetje bij te slapen van alle spanningen rond pakjesavond en Sinterklaas op
school.
Op 7 december ga ik in overleg met de kinderraad, over een spelletjesmiddag, die we
gaan houden ten behoeve van Serious Request (voor het Rode Kruis dit jaar).
Serious Request is dit jaar in Apeldoorn, dus lekker dichtbij en natuurlijk gaan de
kinderen van groep 4 t/m 8 er (op donderdagmiddag 21 december) naartoe om het
geld, dat we inzamelen te gaan brengen.
Groepen 1 t/m 3 blijven op school, omdat het een ver-van-hun-bed-show is en omdat
ze waarschijnlijk een flink stuk moeten lopen. Deze middag vervalt de godsdienstles,
want Dienke gaat ook mee.
De spelletjesmiddag willen we gaan organiseren op maandag 18 december a.s. Het
is de bedoeling om, tegen betaling, op school Oud-Hollandse spelen te gaan doen
zoals sjoelen, dammen, kegelen, blik gooien e.d. Heeft u nog spelletjes in huis die we
kunnen gebruiken, wilt u dat dan op school aangeven? Ook zal er een filmzaal zijn,
waar je tegen betaling kunt gaan kijken. Verder willen we een tweedehands marktje
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-

-

-

gaan regelen in het fietsenhok. Heeft u spullen over, zoals b.v. oud speelgoed, en
doen uw kinderen daar niets meer mee? Dan mag dit op school worden verkocht, ook
ten behoeve van Serious Request. U krijgt er dus zelf niets voor betaald.
De kinderraad is verder nog van plan om cupcakes te gaan maken, die ook verkocht
zullen worden met een bekertje drinken.
Heeft u nog aanvullingen voor dit goede doel, dan graag even reageren naar Stijn,
Sem Alberts, Femke of Thijn.
Donderdagochtend 7 december hebben we weer onze jaarlijkse kerst
knutselochtend. Dit jaar een dagje later dan anders, omdat we op woensdag 6
december wel erg dicht op Sinterklaas zitten. Ook deze ochtend hoeven de kinderen
geen eten en drinken mee naar school, daarvoor zorgt de ouderraad. Wel brood en
drinken mee voor de lunch.
Eén van de knutsels is een kerstbakje. Wilt u uw kind daarvoor meegeven:
Een kaars
Natte oases
Een stevige pot (en liefst geen boterbakje, omdat die vaak omvallen)
Versiering voor in het kertstukje.
Op donderdagavond 21 december om 18.00 uur tot 19.30 uur mogen de kinderen op
school dineren. Net als het voorgaande jaar mogen de kinderen aangeven wat hun
vader of moeder of oma of opa goed kan koken. Van dit eten maken we weer een
buffet in de hal. We zullen u dus weer vragen om een bijdrage te leveren voor dit
buffet. U kunt het van 17.45 tot 17.55 op school brengen.
Verder nemen de kinderen van huis mee in een plastic tas en voorzien van naam:
Een beker,
Een soepkom
Een bord
Lepel, vork en mes.
Om 19.30 uur bent u op school welkom voor een drankje en de kinderen mogen
daarna mee naar huis.
Op vrijdag 22 december zullen we om 12.00 uur aftellen voor de kerstvakantie en
hebben de kinderen die middag vrij.
We wensen u allemaal een SUPERfijne kerstvakantie om lekker bij te tanken.

Overblijfregeling.
Het komt nogal eens voor, dat er een overblijfdienst wordt vergeten. Dat kan een keer
voorkomen. Maar als dat meerdere keren voorkomt is dat vervelend. De ouders, die niet
overblijven betalen daarvoor. In overleg met de ouderraad hebben we daarom het volgende
besluit genomen. Als je een keer een dienst vergeet is dat nog OK. Maar als je meerdere
keren niet komt, moet je gewoon betalen. Dat komt neer op € 6,50 per keer.
Van groep 1-2-3-4:
- Het is allemaal superspannend, nog maar een paar nachtjes slapen en dan komt hij
echt!!!
- Gelukkig weten wij nu al hoe je pepernoten en speculaas moet maken. SMULLEN!!!!
- We zijn ook echt een kei in het maken van inpakpapier. En
inpakken????...MAKKIE………
- We zouden dus ook best Pieten kunnen zijn.
- We hebben allemaal ons Elfsteden Pieten Parcours afgelegd en het is iedereen
gelukt!!!!
- Wat hadden we een boel vragen voor de Sint en wat fijn dat hij ze allemaal heeft
beantwoord!!!!!
- Bart en Noa kunnen al sinterklaasboekejs lezen en werken uit de Sint werkboekjes!!!!
- Hebben jullie allemaal onze Sinterklaas-slaapkamer gezien? Daar spelen we elke
dag heel veel in.

DIJKoverZICHT

december 2017

2

Van groep 5-6-7-8:

Het leerorkest:

Het leerorkest is elke dinsdag je kunt dan kiezen uit
instrument zoals: Blaas instrument, Viool, Cello, slagwerk en Gitaar. En dan kunnen de
leraren overleggen wie wat gaat spelen.

Herms BV: We zijn

naar Herms BV afgelopen weken geweest daar kon je van
alles zien zoals tractors, vrachtwagens en hijskranen ze verhuren ook hijskranen en
vrachtwagens ze hebben 28 hijskranen en 32 vrachtwagens en ze hebben grote
weegmachines waar tractors moeten wegen.

Parachute les:

Bij de parachute les moesten we er voor zorgen dat je zo
langzaam mogelijk constructie moest maken. Bij de meeste was het mislukt omdat we
dingen hadden die heel zwaar waren voor een parachute. Maar uiteindelijk is het bij
iedereen gelukt.

Serios Request:

Bij Serios Request moesten we geld of grote plastic
flessen inzamelen voor het Rode Kruis zodat het Rode Kruis nieuwe medicijnen kan
maken om mensen te helpen.

Sinterklaas/surprise:

Sinterklaas komt altijd op 5 December op
onze school en op 5 December gaan we de surprise laten zien en iedereen heeft iemand
waar die een surprise voor moet maken. En in de surprise zitten de cadeautjes die de
genen vraagt. Als alle cadeautjes zijn open gemaakt hebben we nog iets voor
sinterklaas.

(geschreven door Sem Zweers (groep 8) en Thijn van Zetten (groep 7)
En dan natuurlijk de jarigen:
In december zijn jarig:
1 december: Stijn
11 december: Pip
23 december: Marjolein
29 december: juf Caroline
Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!

DIJKoverZICHT

december 2017

3

