Nieuwsbrief december 2019

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Welkom nieuwe leerlingen
Vanaf 11 december begint Sara Bijl op De Singel. We wensen haar veel (leer)plezier op
onze school!
Sint op school
Op 5 december komt Sinterklaas naar school, als hij het niet vergeten is! We beginnen de
ochtend gezamenlijk op het grote plein. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen hun surprises
in de klassen zetten en gaan daarna ook naar het grote plein. Bent u ook benieuwd of
Sinterklaas de afspraak op 5 december niet vergeten is? U bent van harte welkom om te
komen kijken.
Studiedag
Op vrijdag 6 december is er een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij!
L!CHT
De herfst is aangebroken en dat betekent niet alleen dat het koud wordt en de blaadjes van
de bomen vallen, maar ook dat de voorbereidingen voor L!CHT weer in volle gang zijn.
Het verhaal gaat over drie mensen die reizen van heel ver, ze zagen iets in de sterren, in
één hele bijzondere ster. Hun reis leidt hen richting ons eigen Willemstad, maar niet iedereen
die ze tegenkomen ontvangt hen met open armen. Zouden ze hier wel vinden wat ze
zoeken?
Op 14 december om 16:00 vindt de 4e editie van deze inmiddels bekende en geliefde
kindermatinée plaats in de Koepelkerk.
Onze school levert ook weer een bijdrage in de vorm van versieringen gemaakt door de
kinderen en we oefenen een lied dat de kinderen tijdens de voorstelling mee kunnen zingen.
Kaarten zijn vanaf 16 november voor 3 euro per stuk te koop bij het Rozemarijntje.
Kerst
Na Sinterklaas staat al snel kerst voor de deur en we zijn al druk bezig met de
voorbereidingen. Op woensdagochtend 18 december zijn de kinderen bezig met het maken
van een kerstknutsel, die zij kunnen gebruiken tijdens de kerstviering van 19 december. Wat
we op 19 december gaan doen, houden we nog even geheim. Binnenkort volgt er een
bericht op parro met alle informatie.
Verjaardagen
2 december
4 december
5 december
10 december
12 december
24 december
26 december

Linde van der Meer (groep 1/2)
Lotte Steenman (groep 8)
Sophie Hodde (groep 3)
Ainoa Stout (groep 6)
Myrthe van Beek (groep 6)
Calvin Strauss (groep 8)
Willemijn Klijn (groep 6)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

