December 2018
Nieuws uit de peutergroep/BSO
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het
thema: ’Ik en mijn familie’ van Puk. Samen met de
kleuters hebben we dit thema afgesloten met een
familieochtend! Wat was het fijn om te zien dat er
zoveel geïnteresseerde familieleden waren om bij ons
een kijkje te nemen! Dank jullie wel!

We werken nu aan het thema: Sinterklaas. We kijken samen met de
kleuters het Sinterklaas journaal. Dit is best een beetje spannend!
Woensdag 5 december vieren we Sinterklaas! De kinderen worden om
8.15 uur op de PG verwacht. We zullen dan met de hele school
Sinterklaas opwachten! Na een gezamenlijke ontmoeting in de hal zal
Sinterklaas de Peutergroep bezoeken!

Als Sinterklaas het land weer uit is gaan we door met het thema kerst!
Woensdag 19 december zullen we in de avond kerst vieren met het Franck & Vrij
theater. Jullie worden verwacht om 18.30 uur.
Donderdag 20 december zal de PG om 9.30 uur starten in plaats van 8.30 uur.
‘s-Middags zal de PG dan een uurtje langer doorgaan (tot 13.00 uur) in verband met de
kerstlunch samen met de kinderen van de school. Daarna gaan wij genieten van de
kerstvakantie!
Joeri is grote broer geworden! Lieve familie van Manen heel veel liefde en geluk
gewenst met jullie dochtertje Jasmijn!
Milana wordt 2 december alweer 3 jaar! Lieve Milana van harte gefeliciteerd met je
verjaardag!

Doppen sparen voor Kika
De leerlingenraad vraagt even uw aandacht:
We hebben al 982 doppen ingezameld voor
Kika. Goed zo! Gaan jullie weer net zo goed je
best doen? Er zijn veel doppen nodig voor het
onderzoek naar kanker bij kinderen. Spaar mee
voor Kika als je het nog niet doet. De doppen
moeten een bepaald teken hebben, deze staan
op de spaardoos die in de hal staat.
(hoofdingang)

Sinterklaasfeest
Op woensdag 5 december komen Sint en zijn Pieten naar de Franck van Borssele! We
verwachten de Sint rond 8.30 uur op school. Alle
kinderen - ook de peuters- en natuurlijk mama’s, papa’s
en andere belangstellenden wachten op het grote
plein/parkeerplaats op de komst van de Sint.
Zodra Sinterklaas er is, gaan we met z’n allen naar de
hal waar we Sint welkom heten. Daarna gaan de
kinderen naar de klassen en de volwassenen naar huis;
Sinterklaas kan dan beginnen met zijn bezoek aan de
klassen.

Oefenen Franck & Vrij Theater
In verband met het oefenen voor het Franck & Vrij Theater hebben de kinderen van
groep 3-4 geen gym op maandag 10 en 17 december.

Kerstviering
Woensdag 19 december en donderdag 20 december vieren we op school het kerstfeest.
Op woensdag 19 december is er ’s avonds het
Franck & Vrij Theater in kerstsfeer. Dit jaar laten we
met de kinderen het theaterstuk ‘Op weg naar
Kerstmis met Kleine Adam’ zien, vrij naar het
prentenboek van Mariette Vanhalewijn.
Het theater start om 18.30 uur. De kinderen worden
om 18.15 uur in de kleuterklas verwacht. Dit in
verband met de voorbereidingen.
U bent van harte welkom in de hal van de school om
naar het Franck & Vrij Theater te komen kijken.
Donderdag 20 december krijgen de kinderen tussen de middag een kerstlunch
aangeboden. De kinderen hoeven deze middag niet zelf hun lunch mee te nemen, daar
wordt door de Ouderraad voor gezorgd. Neem wel wat eten en drinken mee voor de
10 uur pauze. Verder zullen er op deze donderdag nog enkele knutselactiviteiten
plaats vinden. Om 14.00 uur start dan de vakantie.

We starten weer op maandag 7 januari!

