Sinterklaas op school
Afgelopen donderdag 5 december heeft
Sinterklaas onze school weer een bezoekje
gebracht samen met zijn 3 Pieten.
De Sint kwam dit jaar in een mooie Amerikaanse
V6 bolide aangereden. Met dank aan Marco van
garage Hoebeeke. Wel was er een misverstandje
ontstaan (natuurlijk in scene gezet), want er zou
op 3 december door een Piet wat spullen worden
opgehaald in groep 1-2 en 3-4, maar die bleken er
nog te liggen. In de aangekomen auto lag dan ook
een Pietje verdrietig te huilen omdat zij het
vergeten was. Sint vertelde dat dit de beste Piet
kon overkomen en alles weer geregeld zou
worden. Na deze mooie woorden kon dan ook het
bezoek gaan beginnen in de klassen.
Wat was het weer een groot succes. Een “feestje” zoals Sinterklaas het zelf aangaf.
Nieuwe leerlingen
Wij vinden het fijn dat we een nieuwe leerlingen mogen verwelkomen
bij ons op school namelijk: Sarah en Baylisan.
Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op school.
Mediawijsheid avond
Op 11 november was er in het Dorpshuis een bijeenkomst over Mediawijsheid. Hoe gaan we
om met het internet en het gebruik van onze telefoon, tablet, spelcomputer, enz..
Juf Joyce, Juf Marjan en Meester Rick waren samen met een aantal ouders van onze school
aanwezig om indrukken en informatie op te doen. Het was een zeer leerzame avond en in
die week is er ook via de mail informatie gestuurd (Mediadiamant) naar alle ouders.
Niet om iedereen te waarschuwen voor de gevaren van internet en de vele uren
beeldschermtijd (zoals dat genoemd werd), maar om je er bewust van te zijn wat ook de
voordelen zijn van media. Mocht u naar aanleiding van de mail en de Mediadiamant nog
vragen hebben kunt u altijd bij ons terecht.

Schaatsen in Hoogerheide
Vandaag zijn we met de groepen 3 tot en met 8 naar de
schaatsbaan in Hoogerheide geweest om lekker te schaatsen.
Het was weer een hele leuke happening. Iedereen heeft dan
ook erg genoten en we werden verrast met een heerlijke beker
warme chocolademelk.

Kerst op school
Kerst vieren we dit jaar op donderdagavond 19 december van 17.00 tot 19.00 uur. We zullen
dit jaar op school blijven en hier onze eigen invulling aan geven. We willen de kerstviering op
het schoolplein houden en iedere groep zal een optreden verzorgen. Voor u als ouder is er
een tent waar u een lekkere kop koffie, thee of chocomelk kunt nuttigen. Verder zullen er
lekkere hapjes aanwezig zijn.
Kerstvakantie
Het kalenderjaar 2019 zit er weer bijna op en dat
betekend dat we weer toe zijn aan de Kerstvakantie. Na
de Kerstviering zullen de kinderen op vrijdag nog tot
12.00 uur op school aanwezig zijn en daarna gaan
genieten van de Kerstvakantie.
De vakantie duurt 2 weken van maandag 23 december
2019 tot zondag 5 januari 2020.
Bedankje AC en klassenouders
Wij willen namens iedereen de AC (Activiteitencommissie) en de klassenouders heel erg
bedanken voor het brengen van de school in Sint- en Kerstsfeer. Super bedankt allemaal.

Agenda
Onderwerp
Kerstviering
Kerstvakantie
Schoolzwemmen
Hoofdluiscontrole
Inloopochtend
Mamacafé Kibeo

Omschrijving

Datum
19-12-2019

Vrijdagmiddag 20-12-2019 t/m 05-01-2020
06-01-2020
08-01-2020
09-01-2020
09-01-2020

De nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn ook te vinden op onze website.
Deze is vernieuwd en er is een leuke virtuele tour te zien.
Bezoek onze website: www.obs-dereigersberg.nl

