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Sinterklaasviering
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij ook dit jaar weer tijd heeft om vrijdag 5 december
op onze school langs te komen. Voor de viering nog enkele belangrijke mededelingen:
Voor de clusters 1 t/m 4:
De kleuters van de groepen 1-2d, 1-2e van het WOC, beginnen op de
hoofdvestiging. (Ingang achterzijde gebruiken a.u.b.) Zij gaan in de loop van de
ochtend terug naar het WOC en kunnen daar (WOC) aan het eind van de ochtend
opgehaald worden.
De kinderen van cluster 4 beginnen ook op de hoofdvestiging. Aan het einde
van de ochtend kunnen ze op de hoofdvestiging weer opgehaald worden.
De kleuters van het WOC en cluster 4 nemen plaats in de zaal en mogen op hun jas
gaan zitten. De andere kleuters en cluster 3 verzamelen in het eigen lokaal. Wij hopen
dat iedereen bij het naar binnen gaan rekening wil houden met de extra drukte. Dus
wees op tijd!
Alle ouders die willen komen kijken, zijn bij de ontvangst van harte welkom. Zorg dat u
op tijd bent, want er is slechts zeer beperkte ruimte. Na de ontvangst van Sinterklaas is
het de bedoeling dat alle ouders weer naar huis gaan.
Ouders worden verzocht aan de zijkant plaats te nemen; er is geen ruimte achter in de
speelzaal. Tijdens het optreden van Sint graag absolute stilte alstublieft!
De kinderen van cluster 1 t/m 4 hoeven geen drinken mee naar school te nemen,
maar eventueel wel iets te eten.
Het is prettig als alle kinderen van cluster 1 t/m 4 een grote plastic tas meenemen voor
de werkjes.
Voor de clusters 5 t/m 8:
De kinderen van cluster 5 t/m 8 hebben een surprise bij zich en brengen die naar
boven naar de eigen groep. Daarna gaan zij tot half negen weer naar buiten. Er zullen
leerkrachten op het plein aanwezig zijn om deze kinderen op te vangen.
Het groepscadeau voor cluster 5 t/m 8 is een bioscoopbezoek:
- voor de groepen 7 en groep.6a start de film om 9.00 uur
- voor de groepen 8 start de film om 10.30 uur. Misschien zijn zij iets later uit.
- voor de groepen 5 en groep 6b start de film om 13.15 uur. (de kinderen verzamelen
om 12.55 uur op het plein bij het WOC)
De kinderen van cluster 5 t/m 8 krijgen iets te eten en te drinken. Daarnaast mogen
zij ook hun eigen eten en drinken meenemen.
Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest toe!
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Bezoek Sinterklaas
Opruimen Sintversiering vanaf 11.30 uur
Huiswerkweek Cluster 7 en 8
Versieren gebouwen in Kerst-thema 19.00 – 20.00 uur
Oud papier
Inzameling Dara Europe
alle kinderen ’s middags vrij
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Kerstmusical
Opruimen kerstversiering vanaf 11.30 uur

