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NIEUWSBRIEF SJT / 1 december - 7 december 2018

Gekke-sokken-run
Vorige week deelden we mee dat we een 'gekke-sokken-run' zullen houden op onze school ten
voordele van Kinderboerderij De Brem. We stelden vast dat enkele gegevens niet correct waren.
De run gaat door op vrijdag 14 december 2018 (niet donderdag).

Kleuterschool
* Nijntjesklas: Het aftellen naar de komst van de Sint kan beginnen. Wie durft er de Sint een handje
geven? Wie is er een beetje bang van Zwarte Piet? Dit zullen we op 5 december te weten komen als de
Sint onze school zal bezoeken. Nu nog een paar spannende nachtjes...
* Beren- & Vosjesklas: Wat een leuke week! We tellen zo af naar woensdag want dan komt de Sint echt
naar onze school. Zorg zeker dat je op tijd op school bent…
* Muizen- & eendjesklas: We werken volgende week nog verder rond het thema “Sinterklaas en
pieterbaas”. De kleuters genieten echt van dit thema en kijken uit naar de komst van de Sint! Vrijdag
gaan we koken en maken we lekkere Zwarte Pieten pudding. We knutselen verder aan onze werkjes
voor de Sint. Zo ziet onze klas er heel mooi uit bij het bezoek van Sinterklaas aan onze school!
* Kikker- & Varkentjesklas: Vol verwachting kijken we uit naar de komst van de Sint. Op woensdag
zetten we ook onze laars voor de Sint. Als je dat wil, mag je iets lekkers meegeven voor het paard, de
Pieten of de Sint.
Donderdag en vrijdag gaan we nog lekker nagenieten van wat de Sint ons bracht en zetten we meteen
ook de Advent in. Samen tellen we af naar de komst van het Kindje Jezus in de stal.

Lagere school
* 1ste leerjaar: Op dinsdag zullen we ons schoentje (turnpantoffel) zetten in de klas. De kinderen mogen
dan iets meebrengen om in dat schoentje te leggen (tekening, iets lekkers voor het paard, ...).
Donderdag 6 december zal de Sint waarschijnlijk bij iedereen gepasseerd zijn. Die dag mogen de
kinderen een speelgoedje meebrengen dat ze gekregen hebben. Ze mogen er in de klas samen mee
spelen (geen computerspelletje).

Agenda
* 4 december 2018: Zwemmen 4de lj.
* 5 december 2018: Sint op school
* 10 december 2018: Geen avondstudie – PV
* 11 december 2018: Zwemmen 3de lj.
* 14 december 2018: Gekke-sokken-run
* 18 december 2018: Zwemmen 4de lj. // Kerstviering Pinksterkerk 1ste lj.
* 20 december 2018: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 21 december 2018: Kersthappening

