Beste ouders/verzorgers,
Als oudervereniging kijken we terug op een een geslaagde en gezellige Sinterklaas en Kerstviering. Samen met het
team van school hebben hebben we er weer mooie dagen van gemaakt, waar we goed op terug kijken. We willen de
ouders enorm bedanken die hebben geholpen bij het versieren van de school, zodat de school er erg sfeervol uitzag
in de Sinterklaastijd en met de kerst en het mogelijk maken van deze feestdagen door alle hulp op de dag zelf en de
voorbereidingen! Ook bedankt voor het opruimen achteraf!
De sinterklaasmiddag hebben we gevierd met een gezellig bezoek van Sinterklaas en drie Pieten, die alle klassen
hebben bezocht. De kinderen van de bovenbouw hadden prachtige surprises gemaakt en leuke kadootjes voor
elkaar gekocht met passende gedichten. De kinderen van de onderbouw hebben leuke optredens verzorgd in de klas
in de vorm van een liedje, dansje, voorlezen of muziek maken en werd de ochtend afgesloten met een kadootje.
Smiddags deden alle kinderen mee aan de pietengym en kwamen er nog twee pieten op bezoek. We gaan samen
met het team de Sinterklaasviering evalueren en ieder jaar opnieuw bekijken hoe we het feest samen kunnen
vieren. We zullen u komend jaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen hieromtrent.
Afgelopen woensdag was de kerstviering op school.
Tijdens het kerstdiner van de kinderen, hebben we samen met de ouders op het schoolplein met sfeervolle
verlichting en een muziekje, gezellig soep met stokboord gegeten. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar! Het weer
zat ons mee, dus konden we fijn buiten staan. Hulpouders, bedankt voor het mee helpen met het versieren van het
plein, de soep verzorgen en alles klaar zetten want door jullie bijdrage hebben we er een gezellig sfeervol moment
van kunnen maken.
Als OV willen we jullie een hele fijne kerstvakantie toewensen en de beste wensen voor 2020!!
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