Schoolontbijt
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Op 8 november doen we weer
mee aan het Nationaal
Schoolontbijt. Wij willen aan
alle kinderen vragen of zij zelf
een bordje, beker en bestek
kunnen meebrengen van thuis
(voorzien van naam). U begrijpt dat uw kind niet
eerst thuis hoeft te ontbijten.
Uit elke groep nemen 2 kinderen deel aan het
Burgemeestersontbijt. Zij gaan ontbijten met
Hanne van Aart in het klavier.
Gr.8 bezoekt het Prinsentuincollege

Nationaal Schoolontbijt
Eftelingdag

Eftelingdag
Aansluitend aan het nationaal Schoolontbijt, gaan
we met de hele school een dagje naar de Efteling,
hierover heeft u allemaal al informatie ontvangen.
We hopen dat iedereen een superleuke dag heeft.

Studiedag, alle leerlingen vrij

Aankomst Sinterklaas Zaanstad

Gr. 1 t/m 5 bezoek huis van
Sinterklaas

Om vast te noteren:
- 5 dec. Sinterklaasviering op school
- 6 dec. Studiedag, alle leerlingen vrij

Leerlingenraad
Ook dit jaar is er een leerlingenraad gekozen op
onze school. De raad, die zo'n vier keer per
schooljaar bijeen komt, wordt gevormd door
kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Tijdens de
bijeenkomsten van de leerlingenraad worden
onderwerpen besproken die door de kinderen zelf
of door school worden ingebracht. Dit kan
variëren van het kenbaar maken van wensen met
betrekking tot de speelplaats, tot evalueren van
activiteiten en lesmethodes.
De kinderen die dit jaar in de raad zitten zijn:
Groep 8: Brent en Floortje
groep 7: Olivier, Nova, Tjalle en Naomi
groep 6: Milou en Niek
groep 5: Zara en Siem

Sinterklaas…
Op 17 november zal Sinterklaas weer in ons land
aan wal stappen. Dit keer in Zaanstad. Op school
gaan we de aanloop van de intocht volgen via het
Sinterklaas-journaal dat op 12 november weer
start. Op 5 december zal de Sint en zijn Pieten
onze school komen bezoeken. Op woensdag 6
december is elke leerling vrij van school.

Juf Carine
Op 29 oktober is juf Carine oma geworden van
een derde kleinzoon genaamd Ferre.
Ferre is het broertje van Thije en woog bij de
geboorte 4285 gram. Wij feliciteren de ouders en
grootouders van harte met dit bundeltje geluk.

Kunstencentrum naar
Kaatsheuvel
Sinds kort kan er ook dans- en zangles worden
gevolgd in Kaatsheuvel.
Voor meer info kunt u in deze Nieuwsbrief kijken:
kunstencentrumwaalwijk

