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Aan de ouders / verzorgers,

Sinterklaas surprises gr. 6/7 en 8.
De leerlingen uit de groepen 6/7 en 8 gaan Sinterklaas helpen bij het maken van surprises.
De leerlingen hebben hierover uitleg gehad van de leerkrachten. Wellicht kunt u thuis zo nu en
dan eens informeren hoe het staat met de vorderingen?
Vergadering Oudervereniging.
Dinsdag 28 november komt de oudervereniging weer bijeen. De vergadering start om 19:30 uur.
Sint op school.
Vrijdagmorgen 1 december verwachten we Sinterklaas en zijn Pieten weer op school.
Als alles goed gaat zal de Sint om 8.30 uur aankomen bij de school.
In elke groep zullen de Sint en zijn Zwarte Pieten ongeveer een half uurtje aanwezig zijn. In de
groepen 6/7 en 8 zal hij even binnen komen om de kinderen te begroeten.
Ook de zieke kinderen zullen echt niet worden vergeten!!
We willen graag dat de leerlingen om 8.20 uur op school zijn!
Graag willen we de ouders vragen om achter het hek (fietspad) plaats te nemen of achter
het afzetlint aan de kant van de vlaggenmast. Sint kan dan voor alle kinderen zichtbaar via
het parkeerterrein het podium betreden.

Sunterklaas
Maandag 4 en dinsdag 5 december is het weer Sunterklaas. We wensen alle jongens een hele
fijne Kleine Sunterklaas en veel plezier bij het baanvegen. En natuurlijk wensen we alle meisjes
een hele fijne avond in hun huuskes en we hopen dat ze veel dansjes krijgen!!
Dinsdag 5 december is het Grote Sunterklaas. Er is die dag natuurlijk geen school!
Iedereen heel veel plezier tijdens de beide avonden. Woensdag 6 december kunnen we
heerlijk uitslapen en we beginnen donderdag 7 december weer met school.
We willen de ouders er op wijzen dat maandag een gewone schooldag is!
Jarig.
Meester Joop is jarig op woensdag 6 december en juf Martine op zaterdag 9 december.
We willen ze alle twee alvast van harte feliciteren en wensen ze een hele fijne verjaardag toe!
Bezoek bibliotheek groep 4/5.
Maandag 27 november gaat groep 4/5 het programma “Vliegen door de bieb” volgen in de
bibliotheek. De kinderen worden om 13.15 uur in de bibliotheek verwacht. Zij kunnen daar op
eigen gelegenheid heen komen. Wel graag op de fiets.
Afwezigheid meester Joop.
Donderdag 7 december is meester Joop afwezig i.v.m. een vergadering van de BMS.

Fruitlevering week 48 (27 nov. t/m 1 dec.)
1. tomaat
2. mandarijn
3 peer

Schoolfruit.
In week 49 ( 4 dec. – 8 dec.)zal er geen schoolfruit zijn. Op maandag, donderdag en vrijdag
moeten de kinderen dus zelf eten en drinken meenemen. In week 50 gaan we gewoon verder
met schoolfruit.
Tussen schoolse opvang.
Als bijlage is er een brief voor TSO bijgevoegd. Mocht u hiervoor interesse hebben vult u dan uw
gegevens in en dan nemen wij contact op met de BSO in Buren.
Deze vraag komt niet van de BSO, maar doet de school, omdat er in de ouderenquête vraag
naar was. Wellicht kan de BSO ons en u hierin helpen.
Het volgende Braampje ontvangt u op vrijdag 8 december.
Buitenschoolse info:
Sunneklaas dansen Groep 1/2, 3 , 4 en 5.
in ’t Wantij
Vrijdag: 24 nov. en 1 december
Aanvang :18:45 tot 19.30 uur
(ranja + wat lekkers) en dan dansen!
Kosten € 2,00 per keer
1 dec. Sunneklaas feest
Live Muziek met Marijn Oud !
Sunneklaas dansen Groep 6 t/m 8 (en BWS).
in ’t Wantij
vrijdag: 24 nov. en 1 december
aanvang: 20.00 tot +/- 21.00 uur
kosten € 2,00 per keer
1 december Sunneklaas feest
en Live Muziek met Marijn Oud !



