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Sinterklaas

Sint en zijn pieten komen op vrijdag 3 december onze school

bezoeken. De leerkrachten van alle groepen ontvangen de

kinderen die ochtend op het plein van hun eigen ingang. In

verband met corona zal de Sint al in school aanwezig zijn en gaan

de leerkrachten met hun groepen bij hem langs.

Ouders/verzorgers kunnen hier helaas niet bij aanwezig zijn en

vragen we om om half 9 weer naar huis te gaan.

De kinderen uit de groepen 5/6, 6, 7 en 8 maken dit jaar weer

een surprise. Op woensdag 1 december nemen de kinderen

allemaal hun surprise mee naar school en maken we daar een

tentoonstelling van. Van de leerkracht horen de kinderen waar ze

de surprise neer kunnen zetten.

Alle kinderen krijgen om 10.00 uur op school limonade en wat

lekkers.  Deze dag wordt het gewone continurooster aangehouden

en eten de kinderen van groep 3 t/m 8 tussen de middag in de klas hun eigen lunch.

Als de kinderen het leuk vinden mogen ze deze dag natuurlijk verkleed naar school komen.

Na Sint komt Kerst!

In de school zullen er rond Kerst weer veel activiteiten plaatsvinden en daarbij is het idee om

een heuse kerstmusical op te gaan voeren! (mits de maatregelen dit toestaan)

We gaan dat niet met de hele school tegelijk doen, maar

er komen 2 uitvoeringen. Eén van de locatie

Meteoorlaan en één van de locatie Schelfhorst. Het is de

bedoeling dat deze musical in zalencentrum De Bron

wordt opgevoerd.

Op maandag 13 december gaat de locatie Meteoorlaan

oefenen in De Bron en op dinsdag 14 december zal de

Schelfhorst de workshops hebben en gaan oefenen in De

Bron.

De opvoeringen zijn op donderdag 23 december. Om

16.20 uur worden de leerlingen van de Meteoorlaan bij

zalencentrum De Bron verwacht. Ouders moeten dan weer snel naar huis, want er komt een

livestream, zodat iedereen de musical live kan zien vanuit huis.



Om 18.20 uur moeten alle leerlingen van de Schelfhorst aanwezig zijn. Maar de exacte gegevens

komen op een later tijdstip nog naar jullie toe.

Wel hebben we al een verzoek vanuit de kerstcommissie:

Welke ouder heeft een digitale filmcamera en is in de gelegenheid om tijdens onze generale

repetities op maandag 13 december en/of dinsdag 14 december onze musical te filmen ?

Op maandag oefent de Meteoorlaan, op dinsdag de Schelfhorst. Het is op beide dagen van 13.00

tot 14.00 uur in "De Bron".

We zouden de opnames graag gebruiken voor het geval dat er een van de groepen in quarantaine

moet en niet mee kan spelen tijdens ons kerstfeest. Daarnaast willen we de beelden graag

achter de hand hebben voor het geval dat we onverhoopt in lockdown moeten.

We horen het graag als u ons beide, of één van beide dagen wilt helpen.

Meehelpen in de Schoolcommissie

De Schoolcommissie verzorgt veel activiteiten in

en rond de school, denk aan een Sinterklaas- of

Kerstviering.

Maar ook sport en spel activiteiten,

schoolfotograaf en dit wordt allemaal gedaan

met uw vrijwillige ouderbijdrage. Om de

financiën in goede banen te leiden zijn wij op

zoek naar u, ook wel de penningmeester

genoemd.

Wilt u lid worden van de schoolcommissie en

meepraten en beslissen over de activiteiten die

de school onderneemt, dan kunt u contact opnemen met een lid van de schoolcommissie of

iemand van het MT, uiteraard ook als u vragen heeft over wat dit precies inhoudt.

Eventueel kunt u een mail sturen naar srdemare@scopescholen.nl

Afscheid

Juf Karen, teamleider op de Meteoorlaan, heeft een nieuwe baan. Zij gaat werken op de

praktijkschool. Dat is voor haar geweldig nieuws! Een nieuwe uitdaging waar zij ook heel veel zin

in heeft.

Voor De Mare is het wel heel jammer. Een bevlogen collega gaan wij kwijt raken.

We wensen Karen heel veel succes op haar nieuwe werkplek en wij gaan heel snel op zoek naar

een nieuwe collega!

Belangrijke data:

Week 47 22 november t/m 26 november Voortgangsgesprekken

Vrijdag 3 december Sinterklaasfeest

Dinsdag 7 december Schoolcommissievergadering

Donderdag 23 december Kerstviering

Vrijdag 24 december middag vrij, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij

Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari Kerstvakantie
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