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In deze nieuwsbrief:

Sinterklaas is in het land....!
Verjaardagen
inde vaka

Belangrijke data

Beste ouders / verzorgers,

.

Hoera, vijf december is weer in zicht,
Daarom deze nieuwsbrief in een traditioneel
gedicht,
Zie de maan schijnt door de bomen,
En we hopen dat de Sint ook bij ons op school zal
komen,

Wie is er jarig?
5-12

Nordin

12 jaar

9-12

Esmae

8 jaar

10-12

yassin

11 jaar

14-12

Zion

9 jaar

Gefeliciteerd!

Op 4 december om precies te zijn,
Vieren wij het grote Sinterklaasfestijn,
Dit jaar komt de Sint met zijn Pieten per
helikopter aan,
We hopen dat dat dan maar goed zal gaan…

Welkom Kian!
We hopen dat je een leuke
Bosranktijd hebt!

Wist u dat…

Belangrijke data.

…De rommelpieten op school zijn geweest en er
bij de kleuters en groep 3 / 4 een rommeltje van
hebben gemaakt? Zelfs het paard van Sinterklaas
Ozosnel heeft zijn behoefte in de school gedaan
en had met zijn hoefjes door de rode verf
gelopen!!! Gelukkig vonden alle kinderen wel een
zakje pepernoten in hun schoen….

Check ook onze agenda in
SocialSchools 3.0 en de
Socialschools 3.0 app.

…Groep 3 / 4 van lokaal geruild is? Op deze plek
hebben de leerlingen meer rust en is er meer
ruimte in de gang om gebruik van te maken.
…De kinderen van groep 3 t/m 8 afgelopen
maandag tijdens gym een basketbalclinic hebben
gehad van een basketbalcoach van
Basketballvereniging Hoofddorp? In de
kerstvakantie vindt het scholenbasketbaltoernooi
weer plaats. Daar hebben de kinderen dan alvast
mooi voor geoefend!
OPROEP!!!
Wie komt ons vrijdag 6 december helpen om de
school in kerstsfeer te brengen???? We starten
om 8:30. Afhankelijk van het aantal mensen zijn
we in de loop van de ochtend klaar. Maar als u
eerder weg moet of later komt is dat geen
probleem! Alle beetjes helpen! De koffie en
koekjes staan natuurlijk klaar!!!

Kijkavond
Dinsdag 3 december van 18;30 tot 19;30 hebben
wij onze gezellige Sinterklaaskijkavond! We hopen
dat u langskomt. We schenken warme
chocolademelk met een speculaasje erbij!
Kinderen mogen alleen onder begeleiding van hun
ouders/verzorgers door de school lopen! We
verwachten dat u op uw kind let, er mag niet
gerend worden!

Met vriendelijke groet, namens het team,
Susanne Pedersen.

3 december
•
•

Groep 1 t/m 4 vanaf 12
uur vrij!!!
Kijkavond
18:30-19:30

4 december
•

Sintviering.

6 december
•

School in kerstsfeer
brengen.

10 december
•

’s middags ateliers, groep
7/8 15;15 uit.
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