Straapsels
30 november 2017
Agenda voor de komende weken
Dinsdag 5 december:
Sinterklaasviering of alternatief
programma, alle leerlingen zijn op
school.
Woensdag 6 december: school
begint voor iedereen om 8.30 uur

Optredens voor Sinterklaas
Op 5 december bezoekt Sinterklaas
onze school. De kinderen van groep
1 t/m 4 treden op voor Sinterklaas.
Deze optredens starten tussen 9.00
en 9.15 uur in de hal van de school.
Wilt u hier als ouder bij aanwezig
zijn? Dan mag dat natuurlijk en bent
u van harte welkom!

Groep 7 en 8
De kinderen van groep 7 en 8 vieren
sinterklaasochtend op 5 december
op locatie Twentehof. Dat betekent
dat de surprises ook naar Twentehof
gebracht moeten worden!
‘s Middags gaan de kinderen van
groep 7 en 8 weer naar
Groningenhof.
Alternatief programma
De kinderen die zich hebben
aangemeld voor het alternatieve
programma hebben een brief
gekregen. Zij worden om 8.15 op
Groningenhof verwacht.
Voor iedereen is het
middagprogramma weer gewoon in
de eigen klas. Wij zorgen ervoor dat
de kinderen die op school eten ’s
middags weer op de juiste locatie
komen.
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Woensdag 6 december
Op woensdag 6 december
verwachten we de kinderen gewoon
om 8.30 op school. Helaas zijn er
vanuit de planning voor dit
schooljaar geen extra uren meer
over die we in kunnen zetten!
Alle kinderen van groep 1 t/m 4
mogen deze dag iets van hun
(nieuwe)speelgoed meenemen en
er ook even mee spelen in de klas.
Let op dat het niets breekbaars is.
Kinderen die geen Sinterklaas vieren
mogen ook speelgoed meebrengen
van thuis om mee te spelen.
Middagpauze
De kinderen die thuis eten zijn om
12.50 weer welkom op het
schoolplein, om daar te wachten.
Soms zien we enkele kinderen al
veel vroeger dan 12.50 terug op
school. Met regenweer staan zij dan
in de regen te wachten. Let u samen
met uw kind op de tijd? Hartelijk
dank!
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