Informatiebulletin van ICBS De Vredeburg
ICBS De Vredeburg
Schuilenburg 88 +
Spannenburg 2
2135 GM Hoofddorp
info@devredeburg.nl
Tel: 0235571690

Flits
29 november 2018
Jaargang 1
Nummer 9

Beste ouders,
De spanning stijgt....komt Sinterklaas echt onze school bezoeken dinsdag
4 december? Komt Pietje Puk mee? Zal hij zijn angst voor hoogtes
hebben overwonnen? Wat een heerlijke tijd....
Zo langzamerhand zijn we ook aan het toeleven naar Kerstmis. Achter de
schermen wordt hier al hard aan gewerkt. Daarnaast is het GIG koor
druk aan het oefenen voor hun grote optreden o.l.v. juf Gemma, juf
Martine en juf Cindy.
Sinterklaas
De afgelopen week heeft Pietje Puk laten weten in zijn brieven dat hij
goed bezig is met zijn training om zijn hoogtevrees te overwinnen. Zijn
muts is alweer een aantal treden omhooggegaan op de ladder. En nu maar
duimen voor a.s. dinsdag...
Afgelopen woensdag hadden de groepen 1 t/m 4 pietenochtend. Alle
kinderen waren groepsdoorbrekend verdeeld in kleinere groepjes en
liepen onder begeleiding van leerlingen van groep 8 door de school. In elk
lokaal waren er leuke dingen te doen of te horen. De stoelendans,
eierkoek versieren, bouwen van de boot van de Sint met Kapla,
pepernoten-sjoelen, pakjes gooien in de schoorsteen, zaklopen en een
heus pietenparcours in de speelzaal. Het was een zeer geslaagde
ochtend met alle dank aan de ouders die aanwezig waren om te helpen!
In de groepen 5 t/m 7 hebben ze Kahoot gespeeld (digitale quiz) over de
Sint. Ook hebben ze geknutseld. Alles werd groepsdoorbrekend gedaan:
één grote gezellige boel!
Ook mochten alle kinderen van de school hun schoen zetten. En dat is
voor iedereen een feest! Vandaag kwamen alle kinderen vol verwachting
op school. Zouden de rommelpieten geweest zijn? En ja hoor! Wat een

troep hadden ze er weer van gemaakt. Gelukkig werden de cadeautjes
gevonden en werden de klassen weer snel op orde gebracht door alle
kinderen. Zo te zien viel het cadeautje erg in de smaak!
Reminder: Maandag 3 december a.s. moeten de kinderen hun surprise
met gedicht meenemen. (Graag in een vuilniszak en het gedicht op de
surprise). Die kan in de ochtend of tussen de middag gebracht worden.
Na schooltijd heeft u de gelegenheid om in alle klassen de surprises te
bewonderen. (tot 16:00u)
Sintfeest:
Voor 4 december a.s. willen we u vragen om ’s ochtends als u uw kind
heeft gebracht om op de aangewezen plek te gaan staan zodat alle
kinderen de aankomst van de Sint goed kunnen zien.
Bij slecht weer zal de aankomst binnen plaatsvinden. Helaas kunnen hier
dan vanwege ruimtegebrek geen ouders bij aanwezig zijn.
Kerst 2018
Volgende week zal er informatie uitgaan naar u over de kersttijd op de
Vredeburg. Eén oproep willen we nu al graag doen: wij zijn op zoek naar
grote glazen potten met deksel!
U mag deze inleveren bij de leerkracht van uw groep. Die worden dan
verzameld voor de kerstwerkgroep.

Gym
Pietengym:
 Voor de groepen 3, 4 & 5 is er morgen 30 november pietengym.
De kinderen kunnen op deze dag hun pietendiploma verdienen.
De kinderen mogen op deze dag gymmen in hun pietenpak met
pietenmuts, wel gymschoenen
Oproep voor gymschoenen:
 Juf Iris is 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.

Heeft u een paar oude over? U zou juf Iris daar heel erg blij mee
maken!
Voor in de agenda:
 De sportdag voor groep 1 t/m 4 zal verplaatst worden naar vrijdag
10 mei.
Groepen 1/2
Speelgoedochtend
Anders dan in de kalender is vermeld zal de speelgoedochtend van groep
1 en 2 op vrijdag 7 december zijn.
De kinderen mogen dan van huis wat speelgoed meenemen waarmee op
school gespeeld kan worden.
Zou u bij het meegeven van speelgoed de volgende tips in acht willen
nemen:
- Geef geen kwetsbaar speelgoed mee, teleurstellingen willen we zien te
voorkomen.
- Geef geen speelgoed mee met hele kleine onderdelen die snel kwijt
kunnen raken.
- Geef geen speelgoed mee dat uitlokt tot het spelen van oorlogs- of
gevechtsspel.
Hartelijk dank voor uw medewerking. Wij hopen er een gezellige ochtend
van te maken!
Met vriendelijke groeten,
De leerkrachten van groep 1/2
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:
3 december

4 december

5 december
20 december
21 december

tentoonstelling surprises in de
klassen
15:05u – 16:00u
Sinterklaasviering
groep 1 t/m 4: 11:45u uit
groep 5 t/m 8: 13:50u uit
(continurooster)
speelgoedochtend groepen 1/2
groep 1 t/m 8: 11:45u uit
Avond: Kerstbuffet op school
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!

