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De jarigen van deze week
Tirsa, Vigo, Ilse, Jurgen

Agenda
29-11
04-12
05-12
06-12
09-12
11-12
12-12
16-12
18-12
19-12
20-12
06-01
06-01
08-01
13 t/m 29 -01
13-01

Basketballessen bewegingsconsulent
Surprisetentoonstelling 13.45-14.15 uur
Sinterklaasfeest: alle leerlingen vrij om 12.30 uur
Basketballessen bewegingsconsulent
Opnames radio O3 groep 8
Kennismakingsochtend Stellingwerf College groep 8
Basketballessen bewegingsconsulent
Dansen muziekles groep 1-5
Kerstconcert Linde College groep 1-8 Bonifatiuskerk
Kerstavond: feestmaaltijd inloop 17.30, buffet van 17.45-19.00 uur
Kerstspelletjesochtend: alle leerlingen om 12 uur vrij
Start 2e helft schooljaar
Rockband en gitaarles groep 6-7-8
Mike en Spike theater groep 8
Toetsweken groep 1-8
Rockband en gitaarles groep 6-7-8

De stal voor Ozosnel
Zoals u vast al heeft gezien is er in school een stal voor Ozosnel
gebouwd. En wat is er woensdagnacht gebeurd? Ozosnel heeft
samen met de paardenpiet echt bij ons overnacht!
Hij heeft niet alleen voor ieder kind een heerlijke chocolade munt
achtergelaten, maar ook nog eens een hele grote paardenvijg! Zelfs
buiten lag nog een paardenvijg voor de voordeur! Dit was niet
alleen spannend voor de jongsten van onze school, ook de oudsten
wilden maar wat graag even kijken!

Pietengym 3 december
Op dinsdagmiddag 3 december verzorgt groep 8 een echte
Pietengym voor alle leerlingen van de school. Deze gym is in het
MFA. Willen alle kinderen dan hun gymkleding en gymschoenen
meenemen? Natuurlijk mogen de kinderen ook als Piet verkleed
aan de pietengym deelnemen.

Sinterklaasviering 5 december
Heeft u al gezien dat er in het BSO lokaal een stal voor Ozosnel wordt
gebouwd? Ozosnel durft niet op de boot te varen. Daardoor reist hij veel door
bossen en weiden in het hele land. Om uit te rusten heeft hij verschillende
slaapplekken nodig. Wij maken ook een prachtig uitrustplekje voor Ozosnel. Dat
zal Sinterklaas vast erg fijn vinden! De kinderen bedenken er steeds meer bij.
Neemt u ook eens een kijkje in de mooie stal?
Ook hebben we gehoord dat Sinterklaas weer bij ons op school zal komen en
wel op donderdag 5 december. Na een gezamenlijke start gaan de leerlingen
van de groepen 1-4 in de kleutergymzaal bij Sinterklaas op bezoek. De groepen
5 t/m 8 gaan, elk in hun eigen lokaal, bezig met het uitpakken van de surprises.
Natuurlijk zal Sinterklaas hen ook met een kort bezoekje vereren. We hebben
deze dag een afwijkende schooltijd: van 8.30 uur - 12.30 uur. Om 12.30 uur zijn
alle leerlingen vrij. Wilt u ervoor zorgen dat u ’s morgens samen met uw kind op tijd bij school bent?
Om 8.30 uur wandelen we met elkaar naar het pleintje om Sinterklaas en zijn Pieten te
verwelkomen.

Groep 6-7: Sinterklaas en Zwarte Piet
tekenen
Het is weer tijd om Sinterklaas en Zwarte Piet te tekenen. Ook in groep
6/7 wordt er flink getekend en gekleurd. Ze hebben er wat moois van
gemaakt! Waar je je tekening ook ophangt, in het klaslokaal of bij de
kachel of schoorsteen thuis, Sinterklaas en Zwarte Piet zullen het zeker
waarderen. Misschien levert het ook nog wat extra pepernoten op!

Surprisetentoonstelling
Op 4 december zullen, net als in voorgaande jaren, de prachtige
surprises ook dit jaar weer tentoon worden gesteld. Deze
tentoonstelling zal plaats vinden op woensdag 4 december van 13.4514.15 uur in de Dele (gemeenschapsruimte). Iedereen is daar van harte
welkom.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 nemen de surprises ’s morgens mee. Alle surprises worden
vanaf 8.15 uur verzameld in het BSO lokaal. Iedere groep heeft een “eigen” hoek, waarin de surprises
worden verzameld. Denk eraan: surprise goed bedekken. Aan de buitenkant van de surprise goed
zichtbaar de naam en het gedicht.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 21 november 2019

