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Sinterklaas
Het zal u zeker niet ontgaan zijn, maar de Sint is weer in het land. Op school worden de
voorbereidingen getroffen om ook dit jaar de Sint een geweldig ontvangst te geven.
Volgende week maandag 28 november komen, als het allemaal goed gaat, al
een paar strooipieten langs. De kinderen mogen op dinsdag 29 november hun
schoen zetten en dan maar hopen dat er woensdagmorgen wat in zit!
Op vrijdag 2 december moeten de kinderen van de groepen 5 t/m 8 ervoor
zorgen dat hun surprise op school staat.
Op maandag 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op school. De kinderen
gaan om 8.20 gewoon naar de klas, maar houden wel hun jassen aan. Als iedereen er is,
gaan we naar buiten. Op het schoolplein zullen we Sinterklaas met open armen ontvangen.
U mag hier natuurlijk ook bij zijn.
Na deze ontvangst gaan we rustig met de kinderen naar de grote hal en zullen we Sint en zijn
pieten verder verwelkomen met liedjes. Helaas is hier alleen plek voor de kinderen. Daarna
gaan de kinderen naar hun klas om daar Sinterklaasfeest te vieren en zal de Sint iedere klas
bezoeken. Om 12.30 zijn alle kinderen vrij en kan thuis het Sinterklaasfeest verder gevierd
worden. De kinderen hoeven voor deze dag dan ook geen lunchpakketje mee.

Kijkdagen voor het zwemmen
Op dinsdag wordt het al een vaste routine voor de kinderen en de leerkrachten om naar
schoolzwemmen te gaan. Ouders vragen regelmatig of het mogelijk is om mee te gaan om te
kunnen kijken. Met het zwembad hebben we daarom 2 kijkdagen gepland, te weten op:
dinsdag 24 januari en dinsdag 4 juli van 12.45 tot 13.30.
Helaas is het niet mogelijk om met de bus mee te reizen vanaf school, dus
ouders die willen kijken moeten op eigen gelegenheid naar het zwembad
komen.
Zoals al eerder in een nieuwsbrief aangegeven is, werken wij bij
schoolzwemmen niet met het reguliere baden- en polsbandjessysteem dat gehanteerd
wordt bij het gewone leszwemmen. De leerlingen hebben wel een polsbandje, maar deze
houden wij op school. Mocht uw kind niet meer precies weten welke kleur hij/zij heeft, kunt
u dit altijd even navragen bij juf Maaike. Zij is samen met juf Arianne contactpersoon voor
het zwembad.

Indeling van de polsbandjes:
 1-ste bad rood (watervrij worden)
 2-de bad groen
 3-de bad roze
 4-de bad donkerblauw (klaar maken voor A diploma)

Daarna gaan de kinderen naar het sportbad en dat is ook weer verdeeld in 3 groepen. Deze
groep hebben allemaal een blauw/wit bandje.
 1-ste groep begin B diploma
 2-de groep gevorderde B diploma
 3-de groep C diploma of zwemvaardigheden.

Eventuele vragen m.b.t. zwemmen kunt u altijd stellen aan juf Maaike en juf Arianne.

Aanmelden nieuwe kinderen, broertjes of zusjes
De aanmelding van nieuwe leerlingen gaat heel erg goed. Zelfs zo goed dat we ons nu al een
beetje zorgen maken over de grote van de kleutergroepen aan het einde van dit schooljaar.
In principe oriënteren ouders zich in het derde levensjaar en schrijven hun kind in bij een
basisschool. Soms wordt een peuter pas een maand voor zijn 4de verjaardag bij ons
aangemeld. Natuurlijk is er altijd plek, maar als ik nu al kan aantonen bij het bestuur dat wij
aan het eind van het schooljaar te volle kleuterklassen zullen hebben, dan kunnen we
misschien extra ondersteuning krijgen vanaf de voorjaarsvakantie of zelfs een startgroep
vormen en daarmee onze kleutergroepen kleiner houden. Dat is voor de kinderen en de
leerkrachten wel zo prettig.
Om die reden doen wij een dringend beroep op u om als uw kind 4 wordt, een afspraak voor
een gesprek met ons te maken en indien u tevreden bent, uw kind bij ons in te schrijven.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur, juf Arianne.

