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Studiedag op maandag 10 december

Kerstballen maken

Op maandag 10 december is er
weer een studiedag voor het
gehele team. De school is die
dag de hele dag voor alle leerlingen gesloten.

Op zondag 9 december kunnen kinderen
vanaf 6 jaar oud deelnemen aan een
creatieve kerstmiddag kerstballen versieren in het P iet Vinkcentrum. Deze
mooie ballen worden daarna in de grote
boom gehangen die op het veld voor
onze school geplaatst wordt. Opgeven
moet snel, want er kunnen ongeveer 30
kinderen meedoen. Geef je dus snel op
door een mail te sturen aan

Rommelpiet
Op dinsdagochtend j.l. werden wij opgeschrikt toen wij in
de ochtend op school kwamen. Alle juffen en meesters
waren hun sleutels kwijt en juf Belinda, met sleutel, had
zich precies verslapen!! We kwamen er al snel achter dat
hier een aantal Pieten
aan schuldig was geweest. Zij hadden de
sleutels ontvreemd én
rommel gemaakt in alle
lokalen en gangen in de
school. De juffen waren
daar natuurlijk niet blij
mee, maar gelukkig
ruimden alle leerlingen
de rommel snel op, zodat we al snel weer met
leren konden starten.

Sinterklaasfeest op 5 december
Op woensdagochtend 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. Alle leerlingen worden om 08.15 uur op de
speelplaats bij de eigen leerkracht verw acht. Daar
hopen we dat Sinterklaas rond 08.30 uur zal aankomen.
Ouders moeten achter de lijnen
plaatsnemen!! Daarna gaan w e zo
snel mogelijk naar binnen om de verjaardag van Sinterklaas te vieren. Andere ouders, dan de door ons gevraagde hulpouders bij het feest, mogen om
half 9 niet mee naar binnen. Om 12.00
uur zijn alle leerlingen vrij!!!Er is
die ochtend geen gym!!

Kalender
01-12: Weekendschool
03-12: vsd activiteit ‘Girlpower’ na schooltijd
04-12: techniekles groep 1/2 blauw, vergadering leerlingenraad, vsd activiteit ‘Musical’ na schooltijd
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Project de nieuwe school
Het project de nieuwe school vordert gestaag. Vandaag heeft juf Carola de basis
van de tentoonstelling ingericht in de grote
hal van de school. De leerlingen zijn nog
volop bezig met het maken van hun maquettes, maar er is al goed te zien dat de
tentoonstelling mooi vorm gaat krijgen.
Mindmaps en moodboards van de leerlingen
zijn al opgehangen. Komt u gerust al eens
een kijkje nemen hoe hard de leerlingen
aan het werk zijn om mee te denken om de
inrichting van de nieuwe school vorm te
geven.

Kerstboom
Op vrijdag 7 december a.s. zal de wijkvereniging Ypenburg weer
een grote kerstboom laten plaatsen op het veld
vlak bij onze school. Op dinsdagochtend 18 december zullen wij met de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 om 08.30 uur weer kerstliedjes zingen bij de boom. Wij vinden het leuk dat u daar
als ouders bij aanwezig bent. Het zal ongeveer
tot 09.00 uur duren. Noteert u dat alvast in uw
agenda?

Jarige Kinderen

Groep

Wojtek K.

1/2 paars

01-12

Ella V.

4

07-12

Charlotte S.

5

07-12

05-12: Sinterklaasfeest, vanaf 8:15 uur staan de leerkrachten buiten op het schoolplein, alle leerlingen zijn
om 12:00 uur vrij
07-12: naschoolse activiteit ‘Programmeren’
08-12: Weekendschool
10-12: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
11-12: Mr-vergadering op school om
12-12: Technieklessen groepen 6 en 7

Hartelijk gefeliciteerd!
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