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Sinterklaasviering
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij ook dit jaar weer tijd heeft om maandag 5 december op onze
school langs te komen. Voor de viering nog enkele belangrijke mededelingen:
Op deze dag zijn er diverse versnaperingen, maar uw kind moet wel een eigen lunch meenemen.
De voordeur van de Hoofdvestiging is afgesloten. Vriendelijk verzoek om de achteringang (over het
plein) te gebruiken.
Voor de clusters 1 t/m 4:
 De kinderen van cluster 3 en 4 beginnen op de hoofdvestiging. Aan het einde van de dag kunnen
ze op het WOC weer opgehaald worden.
 De kinderen van cluster 3 en 4 nemen plaats in de zaal en mogen op hun jas gaan zitten. De andere
groepen 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. 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!
 Het is prettig als alle kinderen van cluster 1 t/m 4 een grote plastic tas meenemen om de werkjes
mee naar huis te nemen.
Voor de clusters 5 t/m 8:
 De kinderen van cluster 5 t/m 8 hebben een surprise bij zich en kunnen die vanaf 8.15 uur naar
boven brengen 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 op maandag 5 december.
Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest toe!
Plusactie: sparen voor ons 20-jarig jubileum
De laatste muntjes kunnen nog ingeleverd worden tot woensdag 30 november.
De tussenstand op 25 november was: 20.939 muntjes. Dat levert een mooi bedrag op!
Sinterklaas CD
Op woensdag- en vrijdagochtend om 8.30 uur is er verkoop op beide vestigingen.

DARA Europe
DARA Europe wil graag alle kinderen en ouders hartelijk
bedanken voor hun betrokkenheid en financiële steun. Zowel de
maandelijkse donaties als de goed gevulde envelop met het geld
van de meesters- en juffendag, zijn fantastisch! Omdat het team
van DARA Europe zich volledig vrijwillig inzet voor SCCO, gaan
jullie bijdragen voor de volle 100% naar de kansarme kinderen en
hun families in Cambodja.
In het kindercentrum wonen op dit moment 12 kinderen. Deze kinderen zijn gelukkig en wonen in een
veilig huis. Zij gaan dagelijks naar school en krijgen gezonde voeding en fruit van de verzorgsters die dag
en nacht bij hun aanwezig zijn. Ook in het dorp Andong, waar de kinderen vandaan komen, ondersteunt
SCCO steeds meer activiteiten. Een volgende keer zullen wij jullie hierover meer vertellen.

Takenbank

De kinderen uit cluster 8 gaan in juni op schoolkamp. Zij kunnen door middel van het uitvoeren
van klusjes zelf geld bij elkaar sparen, waardoor zij korting kunnen krijgen op het totale
kampbedrag. Gedurende het schooljaar zult u kinderen tegenkomen die u bij binnenkomst van
de school vragen om een 'klusje'. Wanneer u een klusje, het bedrag dat daar tegenover staat en
uw telefoonnummer doorgeeft, zal een leerling kort daarna contact met u opnemen om een
afspraak te maken. Na het uitvoeren van dit klusje kunt u de leerling contant geld meegeven, zij
leveren dit zelf op school in.
Dus: heeft u nog glaswerk liggen, een tas vol oud papier staan of een vieze auto voor de deur?
Onze kinderen helpen u uit de brand!
Maandslogan

De maandslogan van november is: Hulp vragen en geven is een heel goed plan, want daar leren
we samen van! En de pestposter: Mijn enige wens: hulp vragen.
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Bezoek Sinterklaas
Oud papier inzameling
Inzameling DARA Europe
School versieren voor Kerst
Kerstdiner (kinderen vrij vanaf 12.00 uur)
Kerstmusical
Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole
Inzameling Oud Papier
Inzameling DARA Europe
Huiswerkweek Cluster 7-8

Vakantie Schooljaar 2016 – 2017
1e schooldag
22 augustus 2016
Herfstvakantie
15 t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie
24 december t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart 2017
Paasweekend
14 t/m 17 april 2017
Meivakantie
22 april t/m 7 mei 2017 (incl. Koningsdag)
Hemelvaartweekend
25 t/m 28 mei 2017
Pinksterweekend
3 t/m 5 juni 2017
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus 2017
Studiedagen

vrijdag 11 november 2016
vrijdag 7 juli 2017

Festival

2e festival: Vrijdag 24 februari
8.45 – 9.45 uur 1-2C, 5A, 6A, 3A, 7A
10.00 – 10.45 uur 1-2A, 5B, 6B, 3B
12.15 – 13.00 uur 1-2B, 7B, 4B, 8B
13.00 – 13.45 uur 1-2D, 7C, 4A, 8A

3e festival: Donderdag 22 juni
8.45 – 9.45 uur 1-2D, 3B, 4A, 7C, 8A
10.00 – 10.45 uur 1-2C, 3A, 4B, 8B
12.15 – 13.00 uur 1-2B, 7B, 6B, 5B
13.00 – 13.45 uur 1-2A, 5A, 6A, 7A

