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Oh, kom er eens kijken.
Sinterklaas op de St. Jan
Ouderbijdrage 2018-2019
Welkom op de Sint
Janschool
Nieuwe baan men. Pascal
Zondag 25 november,
intocht Sinterklaas De
Noork

OH, KOM ER EENS KIJKEN….
Sinds jaar en dag komt Sinterklaas op de Sint Jan
We maken daar op woensdag 5 december een mooi feest van
We verwelkomen de Sint en zijn Pieten op ons plein
Het zou fijn zijn als jij daar ook bij wil zijn
De kinderen blijven om half negen allemaal buiten staan
Om te zingen en te springen want dan kan Sint ons goed verstaan
Ouders en kleine broertjes en zusjes krijgen ook een mooi plekje
De kinderen staan bij de leerkracht op een eigen stekje
Zonder de leerlingen van groep 7 & 8 wordt het een ‘feest van niets’
Ze starten de dag op het hoofdgebouw en komen op de fiets
Na het verwelkomen van Sinterklaas en zijn Pieten
Fietsen ze met de leerkracht naar de 2.0 om daar verder te genieten.
Sinterklaas gaat na het welkom naar binnen met zijn Pieten
Om de hele ochtend van een leuk programma te genieten
Misschien krijgen alle kinderen een mooi cadeau
We weten dat natuurlijk niet zeker maar we hopen het zo…
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn al druk in de weer
Zij helpen de Sint ieder jaar zonder klagen, keer op keer
Met het maken van mooie surprises met een gedicht
Dat tovert bij iedereen een tevreden lach op het gezicht
Dinsdag 27 november zetten we met z’n allen onze schoen
Neem deze dus mee naar school, dan kan Piet er wat in doen
6 december hebben jullie tijd om met alle cadeautjes te spelen
De kinderen zijn dan vrij, het team heeft studiedag en zal zich niet
vervelen…



27 NOVEMBER, SCHOEN MEE
NAAR SCHOOL




5 DECEMBER, SINT OP SCHOOL

OUDERBIJDRAGE 2018-2019
Afgelopen dinsdag, 20 november, heeft u een mail ontvangen van
WisCollect. Via dit bedrijf innen we de ouderbijdrage.
Mocht u geen mail ontvangen hebben, neem dan contact op met de
administratie van school.

20 DECEMBER, KERSTACTIVITEITEN
OP SCHOOL. (AVOND KERSTDINER
EN KERSTMARKT)

Via deze link kunt u zien hoe het betalen van de ouderbijdrage werkt.
Of ga naar: https://www.wis.nl/Ouders

BELANGRIJKE DATA

WELKOM OP DE SINT JANSCHOOL
Juf Marjoes Boer is bij ons op school komen
werken. Zij is leerkrachtondersteuner en
wordt onder andere ingezet om leerkrachten
vrij te roosteren in het kader van
werkdrukvermindering. Ook wordt zij in de
ochtenden ingezet om te helpen bij diverse
onderwijsactiviteiten. Op dit moment doet
juf Marjoes dit in groep 4b bij de rekenlessen.

VRIJE DAGEN




STUDIEDAG TEAM. 6 DECEMBER,
ALLE LEERLINGEN VRIJ
WERKDAG TEAM. 21 DECEMBER,
GROEPEN 1 T/M 4 VRIJ
KERSTVAKANTIE. 24 DECEMBER
T/M 4 JANUARI, ALLE
LEERLINGEN VRIJ
muzieklessen

Juf Siebrig van Heel is woensdag bij ons
begonnen met het geven van muzieklessen.
Om de week krijgen alle leerlingen van haar
les.
Deze week hebben de groepen 1 t/m 3
muziekles gekregen. Komende week zijn de
groepen 4 t/m 8 aan de beurt.
De muzieklessen worden in samenwerking met POPscool gegeven.
Op dit moment zijn we aan het uitwerken hoe we deze
samenwerking kunnen uitbreiden. We houden u op de hoogte.
NIEUWE BAAN MEN. PASCAL VAN DEN BOS
Na de Kerstvakantie is Pascal van den Bos de nieuwe directeur van
basisschool De Hunenborg. De school is voor hem geen onbekende,
voordat hij bij ons begon was hij al directeur van De Hunenborg.
Pascal zit vol energie en ideeën om de school, samen met kinderen,
team en ouders, verder te leiden naar de toekomst.
We wensen hem veel succes bij deze nieuwe uitdaging.

INTOCHT SINTERKLAAS DE NOORK
Zondag 25 november komt Sinterklaas op bezoek in onze
wijk. De feestelijke optocht komt ook langs onze school en
eindigt bij de OLV kerk. Kijk op http://www.sintdenoork.nl
voor meer informatie en de route.

