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Beste ouders,
Het Sinterklaasfeest zit erop! Wat hebben alle kinderen het leuk gehad
afgelopen dinsdag. Nu gaan we ons voorbereiden op Kerstmis. Advent,
knutselen, kerstverhaal, liederen, kerstboom in de klas, lichtjes,
kerstbuffet en een kerstviering...De laatste twee weken van het
schooljaar gaan we gezellig en warm afsluiten!
Sinterklaas
Afgelopen dinsdag was het zo ver: Sinterklaas zou onze school bezoeken
met zijn pieten. En natuurlijk ook met pietje Puk, de piet met
hoogtevrees. Zou hij komen?
Pietje Puk werd al snel ontdekt op het dak, maar oh nee! Hij durfde er
niet meer af. Wat nu?
Na de “Pietendans” met de hele school en nog een lied, kwam inderdaad
de Sint aan in....de brandweer auto! Kon hij pietje Puk helpen? Pietje Puk
riep vanaf het dak naar Sint: “Ik zit op het dak, het is me gelukt!’
Sinterklaas gaf hem complimenten en de leerlingen en leerkrachten
klapten hard voor hem. Het werd tijd voor Pietje Puk om naar beneden
te komen. Maar… hij durfde niet. Kon de brandweer hem niet helpen?
Maar Sinterklaas dacht hier anders over. Dit was het moment! Pietje
Puk moest het zelf proberen. Sinterklaas had voor de zekerheid de
brandweer meegenomen, maar die zouden alleen helpen als het écht niet
zou lukken. Onder aanmoediging van alle kinderen kwam pietje Puk
uiteindelijk zelf van het dak af met hulp van de brandweerladder.
Eind goed al goed! Het feest kon beginnen.
Sinterklaas heeft samen met zijn pieten een bezoekje aan elke klas
gebracht. Ook in de bovenbouw, waar prachtige surprises gemaakt

waren, kwam de Sint even langs. Bedankt allemaal voor een prachtig
feest!

Reminder: Denkt u nog aan de grote lege glazen potten met deksel voor
de kerstwerkgroep? Inleveren bij juf Linda (of de eigen leerkracht).

Kerst 2018
De informatie over de kerst staat in de andere bijlage: de kerstspecial.
Hierin staat alle informatie die u nodigt heeft voor de komende twee
weken. De school zal dan ook vanaf maandag in kerstsferen zijn.
Op vrijdag 21 december zal groep 1 t/m 8 gaan genieten van een
kerstviering in de KSH (aula van de Katholieke Scholengemeenschap
Hoofddorp). Dit zal onder schooltijd plaatsvinden en wij lopen daar met
z’n allen heen en weer terug. Deze viering zal uitgevoerd worden door de
groepen 7. Deze viering is alléén voor de kinderen (en een aantal
begeleiders). Daarna wordt de dag in de groepen hervat en wensen we
elkaar aan het einde van de dag fijne feestdagen en een heerlijke
vakantie!
Afscheid juf Marja Bronkhorst
De afgelopen twee weken heb ik al lieve reacties ontvangen betreffende
mijn aanstaande afscheid van deze school/het onderwijs. De tijd vliegt
voorbij en mijn afscheid nadert nu met rasse schreden. Hoewel ik weet
dat mijn beslissing de juiste is, gaat mijn vertrek toch ook met
verschillende emoties gepaard. Na 22 jaar in totaal (en 12,5 jaar
aaneengesloten) les gegeven te hebben op deze fantastische school, is
er bij mij sterk de behoefte om afscheid te kunnen nemen van ouders en
kinderen.
Met vriendelijke groet, juf Marja
Hierbij is iedereen die dat wil van harte uitgenodigd op woensdag 19
december vanaf 12:15 uur in de hal voor het lokaal van groep 1/2 C
op de onderbouwlocatie. Onder het genot van een kopje thee/koffie is
er gelegenheid om juf Marja gedag te zeggen.

Herhaling oproep voor gymschoenen:
Juf Iris is nog steeds op zoek naar oude/te kleine gymschoenen
die u niet meer gebruikt. Deze zou ze graag willen gebruiken om uit
te lenen aan kinderen die hun gymschoenen vergeten zijn.
De wat grotere maten ontbreken nog (Maat 28/29 of juist vanaf
maat 33). Heeft u een paar oude over? U zou juf Iris daar heel erg
blij mee maken!

Herhaling: Oproep voor een klusouder:
Welke handige ouder of opa/oma zou er een aantal planken willen regelen
en bevestigen voor in de school?
Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Linda (groep 4a) of juf
Gemma (groep 7a)
Belangrijke data:
20 december

21 december

groep 1 t/m 8: 11:45u uit
Avond: Kerstbuffet op school
Voor de tijden: zie de Kerstflits
Ochtend:kerstviering
groep 1/2 : 11:45u uit
groep 3/4 : 14:00u uit
groep 5 t/m 8: 13:50u uit

Wij wensen iedereen een heel fijn weekend toe en tot de volgende Flits!

