21 november 2016

Straapsels

Deze week:
- Sinterklaas op
onze school
- Afwijkende
schooltijd 6
december
- Broertjes / zusjes
jonger dan 4 jaar
- Nieuws van de
bibliotheek

Sinterklaas op onze school
Vrijdag 2 december is het dan zover. Sint komt bij ons op school. Samen met een
aantal Pieten. Het programma ziet er als volgt uit:

 8.10 uur
 8.30 uur
 9.00 uur
 9.30 uur
 10.30 uur
 11.00 uur

De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen hun surprise naar de klas
brengen. Zorg er voor dat de surprise in een grijze vuilniszak zit
met daarop een envelop met de naam.
Aanvang van de school. De kinderen gaan buiten langs de lijn staan
in de aangegeven vakken. Alle kinderen en ouders heten de Sint en
zijn Pieten welkom met luid gezang.
De groepen 5 t/m 8 gaan in de klas surprise houden. De kinderen
van groep 1 t/m 4 gaan naar de klas.
Viering in de hal met de kinderen van de groepen 1 t/m 4. De
ouders zijn hierbij van harte welkom.
Afsluiting van de viering voor de groepen 1 t/m 4
Sint en/of Pieten bezoeken de groepen 5 t/m 8

LET OP: Afwijkende schooltijd op dinsdag 6 december !!
Op dinsdag 6 december starten wij met de lessen om 10.30 uur.

Broertjes / zusjes jonger dan 4 jaar
Om onze administratie op orde te houden zijn wij benieuwd of er nog broertjes
en/of zusjes niet ingeschreven zijn. U kunt heel eenvoudig een voorinschrijving
doen door onderstaand strookje in te vullen.
Het strookje kunt u inleveren bij de administratie of meneer Junior.

(Naam) ________________________________ is een broertje / zusje van ____________________________

Geboortedatum: ____________________________________
Geboorteplaats: ____________________________________
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21 november 2016

Feestelijke heropening
Feestelijke opening vernieuwde jeugdafdeling

bibliotheek Helmond

Op zaterdag 26 november om 14.00 uur wordt de jeugdafdeling in de Bibliotheek Helmond officieel heropend door
niemand minder dan Sinterklaas! Je bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Tijdens dit feestweekend
zijn er op zaterdag en zondag allerlei gratis activiteiten voor kinderen zoals een optreden van Muziek met Muis en
een pietenworkshop.
zie: www.bibliotheekhelmondpeel.nl voor activiteiten en aanmelden.

Kalender
2 december

Viering Sinterklaas

6 december

10:30 uur start school

Kom je schoentje zetten
in de bibliotheek!
Ook in de Bibliotheek vieren we Sinterklaas!
Haal je vouwschoen op in de Bibliotheek en ga er thuis
mee aan de slag. Zet je schoentje vóór 26 november in
de bibliotheek van Helmond en
haal op 26 november om 14.00
uur tijdens de feestelijke opening
van de jeugdbibliotheek jouw
cadeautje op.
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