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3 december 2018
17 juli 2017

Agenda

Sint Nicolaas
Op de Trapeze zijn we er bijna klaar voor.

3 december
4 december
5 december
6 december
19 december
20 december
21 december

MR vergadering
Filmmiddag
Sint Nicolaas
leerlingen om 9.30 uur op school
Kerstfeest in de kerk
Studiedag (leerlingen vrij)
Start kerstvakantie

Pleinkanjers:
Orkest:
Olifanten:
Leeuwen:
Oranje:

Hayley, Fokko, Waldemar,
Gwen
Melina, Thom
Heran, Mike-Valentijn, Jeffrey
Arzou,

Basketbaltoernooi
Woensdag 21 november werd het basketbaltoernooi voor
de meiden gespeeld.
We gingen we de meiden van de Trapeze naar de OG hal. Snel
omkleden en met elkaar doelen op de basket. Het was al aardig
druk in de hal. Ook voor de Trapeze waren er ouders aanwezig
om aan te moedigen! Juf Elin was ook mee, bijna al de meiden
uit haar groep deden mee, nl. Eva, Agnes en Rebecca, onze
aanvoerster, dan deed Rinny mee en Lisanne die gelukkig
weer beter was. Helaas geen wissels! We speelden tegen de
Zuid-Wester en de Beatrix, allebei twee keer. En hoewel het in
het begin nog moeizaam ging, speelden we de 2e keer een stuk
beter en scoorden ook wij een keer! Wat werd er hard gewerkt
en wat deden jullie je best. De meiden hadden een leuke yell
bedacht – was eigenlijk van de club van Rinny – maar ze
hadden die omgevormd tot:
Ga naar voren met die bal, geef hem dan een harde knal, gaat
ie mis, geef niet op, want onze school is toch wel TOP!
We moesten wel heel lang wachten op de prijsuitreiking. We
hadden de derde prijs gewonnen en mochten een mooie beker
mee nemen! Juf Elin en ik waren apetrots op jullie wat een
kanjerteam waren jullie meiden!!

De leerlingen zijn hard aan het werk om het bezoek van de
Goedheilligman zo feestelijk mogelijk te maken.
In de bovenbouwgroepen zijn de
surprises klaar. En wacht iedereen in
spanning het bezoek af.
Op dinsdag 4 december is er ter
voorbereiding een Filmmiddag.
Op woensdag 5 december is het dan
zover!
Sint Nicolaas wordt, in aanwezigheid van
alle kinderen, eerst welkom geheten op
het plein, waarna de onderbouw naar de
gymzaal gaat voor een kort programma. Daarna zal Sint
Nicolaas met zijn Pieten de klassen langsgaan voor een
programma in de groep. Vol verwachting klopt ons hart ……
Op donderdag 6 december mogen de kinderen een uurtje
later op school komen.

De Jokkebrokker
Wat een verrassing! Dinsdagochtend zijn de Leeuwen
onverwachts naar de Toneelschuur geweest om een
voorstelling bij te wonen.
Om 9 uur vertrokken we met de bus naar het centrum van
Haarlem, waar om 10 uur de voorstelling begon.
We hadden zelfs de luxe dat we op de eerste rij zaten en veel
interactie hadden met de toneelspelers.
De voorstelling was heel grappig en gaaf door alle lichteffecten
en goocheltrucs. Ook moesten we goed opletten of er werd
gelogen of dat de waarheid werd gesproken!
We hebben het heel gezellig gehad en waren rond 12 uur weer
terug op school.

Juf Mariëlle
Op 24 november zijn juf Mariëlle en haar partner Tom de
trotse ouders geworden van Naud.

We wensen juf Mariëlle
en Tom heel veel geluk!!

Gevonden voorwerpen
Het komt regelmatig voor dat er kleding op school achterblijft.
Heel vaak komen ouders of kinderen deze spullen weer
ophalen. Er blijft echter ook heel veel achter. De bak met de
kleding wordt op dit moment te vol.
Kom voor 19 december kijken of
er nog iets van uw kinderen bij ligt.
Na deze datum zal alle kleding
naar een inzamelingspunt worden
gebracht.

