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Sinterklaas
Nog maar heel even voor de goedheiligman
onze school komt bezoeken. Nogmaals willen
wij u dringend verzoeken ervoor te zorgen dat
uw kind(eren) die dag ruim voor half negen op
school is/zijn. De kinderen van de dependance
verzamelen ook bij het hoofdgebouw.

gerepareerd. Gelukkig hadden veel kinderen
goede verlichting, maar helaas bleek dat heel
veel fietslampjes kapot waren of
dat de batterijen gewoon
Agenda
vervangen moesten worden. Zeker
Woensdag 5 dec
nu het weer donker wordt is
Sinterklaasfeest
fietsverlichting extra belangrijk!
Graag bedanken wij de 3 ouders
Donderdag 6 dec
Kerst versieren
die geholpen hebben deze ochtend
mogelijk te maken. Natuurlijk
Maandag 10 t/m
bedanken we ook de ANWB voor
woensdag 12 dec.
deze actie!
diverse excursies
groepen 6 t/m 8

De kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te
nemen, dat wordt verzorgd door het A-team.
Er worden zelfs glutenvrije pepernoten
gebakken!

Donderdag 20 dec
Kerstdiner en
kerstmarkt

Snoep op school.

Geen kerstversiering dit jaar?
Nadat de Sint weer vertrokken is, willen we de
school graag in kerstsfeer brengen, maar
helaas hebben zich nog veel te weinig ouders
aangemeld om dit mogelijk te maken. Op de
dependance heeft zich zelfs nog geen enkele
ouder aangemeld! Het A-team verricht veel
werk voor de school, maar kan niet alles voor
hun rekening nemen.
Zonder uw hulp kunnen wij niet!
Daarom, alstublieft, heeft u op 6 december
om 19:00 uur een uurtje of twee uurtjes tijd,
kom ons dan helpen, anders is het wel een erg
kale school, dit jaar.

Hoewel het een duidelijke regel is
op onze school herhalen we het
hier toch nog maar een keer.
Snoep is tijdens schooltijd niet
toegestaan!
Helaas zien wij kinderen vlak voor
schooltijd snoepen en snoep
uitdelen. Wanneer wij dit zien
zullen we het snoep innemen en
aan het einde van de schooldag
weer mee naar huis geven.

Almeerse kei

Lightwise
Afgelopen dinsdag zijn alle fietsen van de
bovenbouw gecontroleerd en, waar kon,

Vanmiddag heeft Pascal Oulette
(groep 8 Neo) uit handen van
burgemeester Jorritsma een Kei
van Almere ontvangen. Ze kreeg
deze Kei omdat ze mantelzorger is
voor haar moeder.

Kerstvakantie 24 dec
t/m 4 jan.
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's Middags werd ze opgehaald met een grote
limousine. In het stadhuis werden de Keien
van Almere ontvangen en toegejuicht door
alle kinderen van de klas. Pascal werd door de
burgemeester in het zonnetje gezet.
Wij zijn heel trots op onze Kei!

Agenda
Woensdag 5 dec
Sinterklaasfeest
Donderdag 6 dec
Kerst versieren
Maandag 10 t/m
woensdag 12 dec.
diverse excursies
groepen 6 t/m 8
Donderdag 20 dec
Kerstdiner en
kerstmarkt
Kerstvakantie 24 dec
t/m 4 jan.

