SINT - 5 DECEMBER
Heeft u de prachtige sinterklaasversieringen van de sint
werkgroep in de schoolgangen al bewonderd? Ook in de
klassen hebben de juffen en de kinderen weer een
prachtig sfeertje gecreëerd. Er is volop geknutseld, sint
werkschriftjes vol geschreven en liedjes ingestudeerd.
Sinterklaas komt donderdag 5 december naar school met
twee pieten.
De kinderen komen op de normale tijd naar school en gaan eerst allemaal naar de klassen
en houden hun jassen en schoenen aan. Kort daarna gaan ze met de juffen weer
gezamenlijk naar buiten (bij goed weer!) om de Sint en pieten toe te zingen en te
verwelkomen.
U als ouder bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen op de speelplaats.
Wij vragen aan de ouders om bij het hek, langs de groenstrook te gaan staan. Dan
blijft de speelplaats zelf vrij voor de kinderen en de Sint.
Daarbij vragen wij u terughoudend te zijn met het maken van foto’s en beeldopnamen
en het delen hiervan op internet en social media.
Het is de bedoeling dat Sint daarna bij alle groepen even op bezoek gaat. De ochtend staat
in het teken van de sinterklaasviering. Hierbij hoort ook het snoepen van iets lekkers
(strooigoed). Uiteraard houden wij bij de inkoop hiervan zorgvuldig rekening met allergieën
en specifieke omstandigheden. Zo nodig is overleg geweest met de desbetreffende ouders.
De drankjes zijn geschonken door Albert Heijn in Nieuwerkerk aan den IJssel, waar we ze
heel erg dankbaar voor zijn.
Let op:
Zoals ook al per e-mail aan u medegedeeld, hanteren we deze dag aangepaste schooltijden.
We beginnen allemaal om 8.30 uur.
De jaargroepen 1 t/m 4 gaan tot 11.45 uur naar school en zijn 's middags vrij.
De kinderen van leerjaar 5 t/m 8 hebben 's middags school tot 14.45 uur.
De volgende dag, vrijdag 6 december, start de school om 9.30 uur. We zullen de
schooldeur vanaf 9.15 uur openen.
Het team is echter vanaf 8.15 uur op school voor kinderen waar geen opvang voor is. We
verzoeken u, als dit van toepassing is, een mededeling aan de leerkracht van uw kind van
tevoren door te geven.

