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Sinterklaasviering
Het was een superleuk feest en wat
waren er weer mooie surprises!

Kerstconcert groep 1 t/m 4 i.s.m.
Nieuw-Sandenburgh
Komt u ook luisteren naar onze
ingestudeerde kerstliedjes op
donderdag 13 december a.s.? Het is van
10.45 - +/- 11.30 uur in Sandenburgh te
Zanddijk. U bent van harte
welkom: Het belooft een mooie en
muzikale ochtend te worden! Vergeet u
s.v.p. het autostoeltje/de stoelophoger
niet mee te geven aan uw kind deze
morgen?
Kerstviering
Donderdag 20
december staat in
teken van onze
kerstviering.
’s Middags maken we er een gezellige
middag van met opa’s en oma’s. Zij zijn
van harte welkom tussen 13.45 en 15.00
uur.

We verwelkomen hen met een kopje
koffie of thee. De kinderen van groep 1
t/m 4 zullen hun liedjes laten horen die
ze ook gezongen hebben tijdens hun
optreden in Nieuw-Sandenburgh.
Daarna mogen de opa’s en oma’s met de
kinderen de klas in en helpen met het
maken van een leuk kerstknutselwerkje.
’s Avond vieren we met de kinderen het
kerstfeest op school. Aanvang 18.30 uur.
Om 19.30 uur komen de kinderen naar
buiten. Daar sluiten we de kerstviering
af met ouders en kinderen door samen
nog wat te drinken (bij slecht weer
wijken we uit naar de kleuterklas).
Nieuwsjaarsochtend
We willen dit jaar
eens anders beginnen
dan anders…
Hebt u zin en tijd om maandag 7 januari,
met ons het nieuwe jaar in te luiden? U
bent van harte welkom om half 9 in de
school voor een heerlijk kopje koffie of
thee met……
Ook voor de kinderen is er limonade met
iets lekkers.
Bibliotheek op school en Columbus.

Uitleen is op dinsdagmiddag.
De Columbus komt op donderdag 13
december a.s.
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Na de kerstvakantie komt de Columbus
om de twee weken op dinsdagmorgen bij
school i.p.v. 1 keer in de maand op
donderdagmorgen. De bus komt in de
even weken.
We zullen de uitleen van de
schoolbibliotheek daarop aanpassen.
Deze uitleen zal tweewekelijks worden
in de oneven weken.
Iedere week kunnen er dus straks
boeken geleend worden of in de
Columbus of via de schoolbibliotheek,
Groep 1-2
We zijn in groep 1/2 volop bezig
geweest met Sinterklaas.
Chocoladeletters maken met kralen en
klei, pepernoten bakken en tellen,
cadeautjes inpakken door de
inpakpieten, noem het maar op! Wat een
gezellige tijd is dit toch! Elke week
maken we een nieuwe ‘zin van de week’ en
we bedenken woorden met de letter ‘s’
van Sinterklaas en de ‘m’ van mijter.
Na Sinterklaas starten we met Kerst
(letter ‘f’ van feest en ‘e’ van engel).
Willen jullie weer denken aan spulletjes
voor de lettermuur?
De volgende meespeelhalfuurtjes zijn
vrijdag 11 januari en woensdag 6
februari.
Groep 3-4
We sluiten weer een gezellige, drukke
Sinterklaasperiode af. Wat hebben we
genoten van o.a. het Sinterklaasjournaal,
het ruilen van de pietenkaartjes en het
leesplankje. Met als hoogtepunt
natuurlijk het grote Sinterklaasfeest op
5 december. Foto’s kunt u via de
toegestuurde link bekijken op mijn
album.
De afgelopen weken zijn de kinderen al
flink aan het oefenen voor het

Kerstconcert in Nieuw Sandenburgh op
13 december. Dit alles onder de
muzikale begeleiding van juf Teatske.
Groep 5-6
En dan is het al weer december.
Iedereen is flink in de weer geweest
met de surprises. Wat was het voor
allemaal weer een verrassing wat er
geknutseld is. Heel leuk en creatief
allemaal. Inmiddels hebben we de
sinterklaasmorgen achter de rug. Voor
groep 5 was het een extra spanning. Zij
hebbben het nog niet eerder op deze
manier meegemaakt. Een zucht van
verlichting ging er door de klas toen
iedereen zijn/haar pakje had.
De komende weken staat alles in het
teken van Kerst. Even omschakelen.
Groep 7-8
De weken vliegen voorbij. Wat stonden
er prachtige surprises in de hal.
Heerlijk om elke ochtend met elkaar te
kijken of er weer eentje bij gekomen
was.
Woensdagochtend 12 december krijgt
de groep een voorlichting over het veilig
afsteken van vuurwerk. We worden
opgehaald door de bus en bureau Halt
verzorgd deze gastles.
Data komende periode
 13 december optreden in NieuwSandenburgh door groep 1 t/m 4
10.45 –11.30 uur
 20 december ’s middags Kerstinstuif
voor de opa’s en oma’s 13.45 uur tot
15.00 uur
 20 december ’s avonds Kerstviering
op school 18.30 uur
 21 december groep 5 t/m 8
’s middags vrij
 Kerstvakantie 24 december t/m 4
januari

 Maandag 7 januari half 9 start
nieuwjaar met ouders en kinderen.
 Meespeelhalfuurtje 11 januari en 6
februari groep 1-2.
 Schoolreis groep 5-6 wordt
verplaatst van dinsdag 14 naar
donderdag 16 mei!
Zie voor de volledige kalender onze
website onder het tabblad: agenda.

Ziekmelden
Wilt u voor schooltijd even
bellen. Vanaf 8 uur is er
altijd iemand aanwezig.
Vriendelijke groeten namens het team,
Theuny Hoekstra-Flikweert

