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Van de directie
Sinterklaas is weer met zijn pieten in het land!
De gezellige drukke tijd is weer begonnen. Er wordt volop
geknutseld in de klassen, het Sinterklaasjournaal wordt
gevolgd en de kinderen in de bovenbouw zijn al begonnen
met het knutselen van surprises.

Agenda
5 december
Sintviering
17 december
Kerstopvoering
groep 6 aan
papa’s en
mama’s.

Voor u een overzicht wat u kunt verwachten deze dagen:
- De kinderen van groep 1 tot en met 4 mogen hun schoen zetten
op woensdag 28 november.
- De groepen 1 en 2 gaan op vrijdag 30 november met de hele
klas naar het Sinterklaashuis in Dordrecht. Meer informatie krijgt
u van de leerkracht. Op dinsdagmiddag 4 december mogen de 19 december
opa’s en oma’s van groep 1 en 2 van 14.00 uur tot 15.00 uur
Kerstviering
naar de feestelijke Sinterklaasmiddag komen. De kinderen van
groep 1 en 2 treden dan op.
- Op woensdag 5 december komt Sint met zijn pieten aan op het parkeerterrein voor de
school. U bent van harte welkom om te komen kijken.
De Sint gaat de klassen rond en in groep 5 t/m 8 gaan de kinderen hun surprises
uitpakken.
Om 11.40 uur neemt de Sint afscheid op het kleuterplein. Kleine broertjes en zusjes zijn
dan natuurlijk van harte welkom om de Sint en zijn pieten een handje te komen geven.
In het volgende Scheepsjournaal vindt u alle informatie over de kerstviering!
De leerlingenraad
Graag stel ik u voor aan de leerlingenraad van schooljaar
2018-2019.
In de groepen 6 tot en met 8 hebben de leerlingen een
anonieme brief mogen schrijven. De kinderen hebben
ontzettend leuke ideeën die we eerst moeten gaan kaderen
om te kijken welke ideeën we aangaan pakken. Ook
hebben deze kinderen erg veel zin bij het helpen bij
verschillende activiteiten.
Van links naar rechts bovenste rij: Daniyal (groep 7),
Hamza (groep 7), Nouk (groep 8), Soraya (groep 8).
onderste rij: Bo (groep 6) en Ayla (groep 6)
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