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Dank U Sinterklaasje!
We willen iedereen heel hartelijk bedanken
voor het leuke Sinterklaasfeest dat we
samen hebben gevierd! Op zaterdag 28
november vereerde de Sint ons weer met
een bezoekje en hij bracht zoals altijd twee
van zijn Pieten mee. Dit jaar had Sint
Grapjespiet en Paniekpiet meegenomen. Zij
vonden het Pietenparcours dat de juffen hadden bedacht
erg moeilijk en waren diep onder de
indruk van hoe goed "onze"
kinderen kunnen klauteren en
klimmen!
Zelf konden de Pieten zich nauwelijks staande houden op
de smalle balk... Met hulp van juf Sophie slaagden zij er
maar nét in om de overkant te bereiken. De kinderen
brachten het er echter prima van af en haalden allemaal
glorieus hun Pietendiploma.

Wij vonden het een bijzonder geslaagd
feest en hopen dat jullie ook genoten
hebben. Sinterklaas - inmiddels weer thuis
in Spanje - heeft ons laten weten dat hij
het ontzettend gezellig vond om ons op te
zoeken en dat hij volgend jaar heel graag
weer langs komt. Daar houden wij hem
graag aan!
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Kerstafsluiting
Ook dit jaar vieren we Kerst met elkaar en
sluiten we samen het jaar af. Omdat het zo
gezellig was vorig jaar, hebben de juffen
besloten om dit jaar nogmaals met alle
klassen te eten. Hier zal het kerst verhaal
worden verteld en zingen we uit volle borst
de bekende kerstliedjes. De kinderen
hebben
deze
in
de
afgelopen
les
al
goed
geoefend. En…
dit
allemaal
onder het genot
van een stukje
kerststol
(Bedankt Roland
Blom) Aan het
einde van de les is
het
natuurlijk
tijd om iedereen uitgebreid een fijne
kerstvakantie te wensen en natuurlijk een
gelukkig nieuw jaar.

Nieuwe kinderen
In het nieuwe jaar gaat er nog al wat
veranderen op de Nederlandse school
(bijv. start onze nieuwe groep 8+ klas).
Hierdoor zullen we een aantal bekende
gezichten
gaan
missen
op
de
zaterdagochtend. Gelukkig komen er ook
een aantal nieuwe (en oude bekenden)
gezichten bij in de klas van juf Sophie.

Schrijf alvast deze data in je agenda:
20 februari – Voorjaarsvakantie (geen les)
5 maart – Na het succes van vorig jaar: Thema
dag ‘Nederland’
30 april – Koningsdag
Net als elk jaar zijn er veel vrije zaterdagen in de
maanden maart, april en mei. Houd daarom het
lesrooster/vrijwilligersrooster goed in de gaten!
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en leerzaam 2016!
Tot ziens op 9 januari!
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