28 november 2016

Straapsels

Deze week:
- Sinterklaas op
onze school
- Afwijkende
schooltijd 6
december
- Speelgoedmiddag
- Het kasteel van Sinter
klaas
- Gaus wheels
- Straap’s Got Talent
- Kerstmarkt Scouting
Rijpelberg

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.

Speelgoedmiddag
Op dinsdag 6 december is het
speelgoedmiddag voor de groepen
1 t/m 4.
Je mag één stuk speelgoed mee
naar school nemen.
Het zou leuk zijn als je er samen
met andere kinderen mee kan spelen.
Liever geen speelgoed dat geluid
maakt.
Speelgoed meenemen gebeurt op
eigen risico.

Het kasteel van Sinterklaas
We heben in den auto gereejen.
We gingen naar het kasteel
Postpiet heeft te wijneg pakjes.
De pakjeskamer het kaplaa was heelhoog.
We hebun pepernooten gemaakt
Sinterklaas zijn tande heelmoj goud.
Op school hebun sinterklaas gemaakt.
Groetjes van isa en naomy
groep drie bee
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Gaus wheels
Op Maandag 21 november 2016
gingen we circa kwart voor 9 kwamen
3mensen ons ophalen dus we gingen naar
buiten. En daar gingen we Gauws wheels
uitproberen . Gauws wheels is een soort
dat een een wieler is. Eerst gingen we
oefenen met 2 kinderen om je heen .
En daarna mochten we alleen dat uitproberen.
Na dat gingen we estafette spelen.
De kinderen die dat makkelijk vonden
mochten we wedstrijdje met de meester
spelen nou niemand won behalve hij
natuurlijk. Maar in het algemeen
was dat op zijn eerste moeilijk

Kalender

maar in de loop van de tijd ging het best.

2 december

Viering Sinterklaas

6 december

10:30 uur start school

6 december

Speelgoedmiddag
groep 1 t/m 4

Ik persoonlijk vindt het leuk en makkelijk
Door Daoud douieb groep7

Straap’s Got Talent 2016
Op vrijdagochtend 23 december vanaf 10.00 uur is het zover: de tweede editie van Straaps Got talent!
Uw kind (groep 3 t/m 8) mag zich vanaf nu in de klas inschrijven voor een optreden. De klassenwinnaar mag optreden bij
de grote show!
Wat mag? Bijvoorbeeld zang/dans/toneel/instrument/goochelen.
Dit jaar mogen er ook ouders en gezinnen inschrijven voor een optreden. Geeft u dit dan aan bij de leerkracht van uw
kind. Wanneer er heel veel ouders/gezinnen mee willen doen, houden we misschien een voorronde.
Tijdens het winterdiner mogen alle optredens van de klassen-voorrondes sowieso nog een keertje optreden.

Kerstmarkt scouting Rijpelberg
Op zaterdag 17 december organiseert Scouting Rijpelberg hun jaarlijkse kerstmarkt. Er zijn diverse spelletjes voor kinderen,
verschillende kraampjes en de warme chocomel, glühwein en broodjes worst ontbreken ook dit jaar niet. Tijdens de kou bang
om naar buiten te komen? Wij hebben een heerlijk kampvuur om aan op te warmen. Iedereen is van harte welkom om vanaf
16:00 uur tot 19:00 uur. De kerstmarkt vindt plaats aan de Berkendonk 91, de blokhut van Scouting Rijpelberg.
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