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Studiedag op maandag 10 december
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.

Sinterklaasfeest
Op woensdag 5 december werden wij blij verrast met het
bezoek van Sinterklaas met zijn twee Pieten, die bij ons
op school zijn verjaardag kwam vieren. Zoals u heeft kunnen zien startte de dag wat verwarrend daar twee juffen
ook wel eens wilden ervaren hoe het is om Sinterklaas te
zijn en zich als nep-Sinterklazen hebben voorgedaan. Gelukkig kwam alles toch nog goed en werden de twee nepSinterklazen op tijd ontmaskerd, zodat het feest kon beginnen. Na een gezellig samenzijn met de groepen 1 t/m
4 in de speelzaal bracht Sinterklaas iedere groep een bezoek en liet er cadeautjes voor de leerlingen achter. De
kinderen van de groepen 5 t/m 8 hadden prachtige surprises gemaakt. Alle kinderen gingen om 12 uur blij en tevreden naar huis. Op de foto’s een kleine impressie van
de ochtend.

Zingen om de boom
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Op dinsdagochtend 18 december om 08.30 uur
zingen we met de groepen 1 t/m 4 en met de
peuters kerstliedjes rondom de grote kerstboom
op het veld voor de school. U bent hiervoor uitgenodigd. Wij vinden het leuk als daar veel ouders bij aanwezig zijn. Noteert u deze ochtend
alvast in uw agenda.

Gekke haardag
Vandaag was het “gekke haardag”. Groep 8 zou groep 8 niet
zijn, als ze daar niet aan mee
zouden doen. Veel kinderen,
inclusief juf Martine, waren extra vroeg opgestaan om met
het meest bijzondere kapsel
naar school te komen. Gaaf
groep 8. We zijn trots op jullie
lef!!

Programmeren
Iedere vrijdagmiddag van
14.45-16.00 uur is er een enthousiaste groep van 8 jongens uit de groepen 6 en 7
aan het leren programmeren.
Dit gebeurt onder de bezielende leiding van juf Arlette, juf
Marjolijn en juf Ingrid, de
moeder van Jarl. Inmiddels
programmeren zij al voor het
Kerstballen maken in Piet Vink
tweede jaar en zijn ze er erg
vaardig in. Doelstelling is dat
Op zondag 9 december kunnen kinderen vanaf 6 jaar
zij in de toekomst mee gaan
kerstballen maken in het Piet Vinkcentrum. De kerstballen
doen aan de wedstrijd van de First Lego Legue.
worden opgehangen in de boom die voor onze school
staat. Het knutselen begint om 14.00 uur. Als uw kind wil
Op vrijdagochtend is juf Ingrid ook al druk bezig op school. Dan
deelnemen kan het zich opgeven via e-mailadres
werkt ze hard met de leerlingen van groep 8 met als doel om het
diploma blind typen te halen. Alle leerlingen doen hier erg goed hun
WWY-Ypenburg@hotmail.com
best voor. We hopen dan ook dat alle leerlingen met een typeEr kunnen slechts 30 kinderen mee doen. Geef je dus snel diploma onze school zullen verlaten. Daar gaan zij in het Voortgezet
op, want “wie het eerst komt…….”
Onderwijs erg veel plezier van hebben.

Kalender
08-12: Weekendschool
10-12: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
12-12: Technieklessen groepen 6 en 7
14-12: Naschoolse activiteit ‘Programmeren’
15-12: Weekendschool
17-12: Verlengde schooldagactiviteit ‘Girlpower’
18-12: Techniekles groep 3

Jarige Kinderen

Groep

Alperen U.

5

10-12

Mirza C.

8

10-12

Naomi S.

6

11-12

Jan F.

7

12-12

Beray A.

1/2 paars

14-12
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