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Sinterklaas
Dansles optredens
Spanning en sensatie afgelopen donderdag in de
gymzaal. De kinderen hebben mooie optredens
verzorgd voor de aanwezige ouders.
Leuk om te zien dat de opkomst erg groot was!

Wat hebben we de afgelopen week al genoten van
het Sinterklaasjournaal en de activiteiten die we op
school daaromtrent organiseren:
De peuters en kleuters zijn regelmatig aan het spelen
in de stoomtrein;

Het optreden voor een publiek is altijd spannend en is
iets wat je alleen kunt leren door te oefenen.
De kleuters vonden het nog erg spannend… bij de
overige groepen was de gewenning al wat meer
aanwezig.

De groepen 3/4 doen activerende
samenwerkingsopdrachten en spelen ook graag in de
stoomtrein.

We zijn trots op al deze dansende kanjers, én natuurlijk
op juf Anne die ze elke week weer van nieuwe moves
voorziet!

Een aantal leerlingen uit groep 7/8 hebben de
pietengym verzorgd voor de kleuters.

De groepen 5/6 maakten chocoladeletters.

En natuurlijk zijn de schoenen gezet!

Kindgesprekken

Schoolgids online

Komende week staan de kindgesprekken gepland. U krijgt via
klasbord een foto van de indeling van de gesprekken.
Mocht u vergeten zijn om in te tekenen, neem dan even
contact op de met leerkracht.

De vernieuwde schoolgids (19/20) staat online op
onze website. In de schoolkalender die u ieder jaar
krijgt staat het praktische deel van de informatie uit
de schoolgids reeds beschreven.

De bedoeling is dat vanaf groep 3 de leerlingen én ouder(s)
aanwezig zijn.
In groep 1/2 komen alleen de ouders.
Helpt u uw zoon/dochter herinneren dat de
kindgesprekformulieren nog ingevuld worden?

Start van de dag – herhalingZoals u weet zijn de kinderen welkom vanaf 08.15 uur.
De les start in alle groepen écht om 08.30 uur.
De rekenactiviteit in de groepen 3 t/m 8 start ook écht om
08.30 uur. De bedoeling is dat de leerlingen dan klaar zitten
om te starten.
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