Nieuwsbrief 5
Geachte ouders,
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datum
9 november woensdag
10 november donderdag
16 november onderbouw vrij
17 november
2 december vrijdag

activiteit
Nationaal schoolontbijt ( wijziging).
Hulp bij lampionnen in alle groepen.
PRAVOO
pepernotenbakken
St. Nicolaasviering en continurooster.

Ouderhulp is nodig voor het maken van de lampionnen. Herhaalde oproep.
Donderdagmiddag 10 november hebben we hulp nodig in alle groepen voor het maken van de
lampionnen voor Sint Maarten.

Bij deze nogmaals een oproep hulpouders voor a.s. donderdag 13.15 uur start. Er gaat een
keuze intekenlijst bij de groepen langs.
We maken dan een lampion met deze aantekening erbij: de stok met verlichting moeten ouders zelf verzorgen.
Vorig jaar hebben de kinderen een stok met elektrische installatie ontvangen maar dat doen we niet elk jaar
i.v.m. de oplopende kosten.

Opgave: via de mail swsdesyl@cbog2.nl of bij de betreffende leerkracht, graag even vermelden bij
welke groep u wilt helpen.
Sinterklaas.

Vanaf donderdag middag 17 november is er 3 x een donderdagmiddag pepernoten bakken
voor de hele school.
Sinterklaassprookje:
Groep 5678 gaat naar het sprookje in St. Anne op 21 november, om 13.15 uur aanwezig zijn.
Voor deze activiteit zijn chauffeurs nodig die helaas niet bij het sprookje kunnen blijven.
(Maar wel inkopen kunnen doen….)
Graag aanmelden bij de leerkrachten met het aantal zitplaatsen:
gstrikwerda@cbog2.nl
jwijbenga@cbog2.nl
of even een kort briefje.

Gymnastiek
Woensdag 9 november is er geen gym voor de groepen 1/2 i.v.m monteren nieuwe
toestellen in gymzaal. Vrijdag 11 november heeft groep 1/2 wel gym. Donderdag 17
november groep 1/2 gym i.p.v. vrijdag 18 november. Daarna weer gym volgens rooster
Mailcontact.
Wanneer u ( ouders, opvang ) wilt worden toegevoegd aan de mailinglijst voor de
nieuwsbrief dan graag meen mailtje naar school met dit verzoek.
swsdesyl@cbog2.nl

Tenslotte even een foto van het prikbord met dorpsactiviteiten.

vr. gr. Team SWS de Syl

