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Het Grote Sinterklaashuis
Op woensdag 20 november zijn wij
(groep 3) naar Het Grote
Sinterklaashuis in Heemskerk
geweest.
We hebben enorm genoten. We
mochten slingeren aan een touw in
de pietenslaapkamer, pepernoten
bakken en we hebben voor
Sinterklaas liedjes gezongen.
We hebben ook Ozosnel wortels
gegeven ->

Sinterklaas op de Avonturijn.
Op donderdag 5 december bracht Sinterklaas en zijn pieten een bezoek aan onze
school. Hij kwam samen met de politie aan omdat er een melding was gekomen
over de vermiste knuffel Witje van de Sint. Die werd door speurwerk van de
politie en de kinderen gevonden in de kluis samen met een piet.

Daarna ging de Sint naar de groepen met zijn cadeaus en heeft genoten van alle
kinderen en aandacht!
In de groepen 6-7 en 8 waren hele mooie surprises, iedereen was blij met zijn
kunstwerk en de cadeaus die hierin verstopt waren. Een geslaagde dag dus!

Kerst
Sinterklaas is net de deur uit de kerstbomen staan al bijna weer te trappelen om
opgetuigd te worden.
We willen u graag vast op de hoogte brengen van de planning rondom het
kerstfeest en de activiteiten die we gepland hebben staan tot de kerstvakantie.
Maandag zal de school versierd worden onder leiding van Chantal, hulp hiervoor
is altijd welkom!
Aankomende week starten alle groepen met het maken van een kerstkaart voor
Amnesty International. Zij zorgen dat gedetineerden die vast zitten in het
buitenland een van deze kaarten ontvangt om hen een hart onder de riem te
steken.
Op dinsdag 17 december komt Kamel op school om een ouderbijeenkomst te
verzorgen rondom Kerst en in de bovenbouw groepen les te geven.
Ook op deze dinsdag doen we een wissel met de kinderen, er zal door de hele
school geknutseld worden. De kinderen van de bovenbouw zullen samen met alle
kinderen van de midden en onderbouw een beeldende vormingsles verzorgen.
Op donderdag 19 december zijn de kinderen om 12 uur vrij en komen ’s avonds
weer naar school voor de kerstviering en het kerstdiner, om 16:45 zal de deur
open gaan. Verder informatie hierover zullen we delen via de Parro.
De kinderen zullen gezamenlijk onder leiding van onze muziekjuf Tammerly een
concert geven vlak voor het kerstdiner.
Om dit concert mooi te laten verlopen zal de muziekjuf 2 maandagen langer
lesgeven.
Dit jaar zal er dus geen aparte kerstviering plaatsvinden in de gymzaal met
aansluitend een kerstmarkt. In plaats daarvan geven wij het concert en zetten
ons in voor het goede doel, Amnesty International.
Op vrijdag 20 december start de kerstvakantie om 14:30 uur.

