Info 5
4 december 2018
Sinterklaasfeest
Op woensdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest
op school.
We vragen alle kinderen om 8:15 uur op school te komen
en meteen naar hun klas te gaan.
Om 8:25 uur staan alle kinderen weer buiten (oudere
kinderen begeleiden jongere kinderen).
Wij verwachten Sinterklaas rond 8:35!
Hierbij bedanken we alvast alle ouders van de ouderraad
voor de organisatie! Dit is ieder jaar weer een hele klus!
Surprises
Er zijn weer prachtige surprises gemaakt! Ze
staan in de bibliotheek. U kunt een kijkje nemen
vanaf de eerste verdieping.

Thema techniek
Wat is techniek fantastisch! Je kunt er zoveel van leren!
Er worden zelfs pepernotenstrooimachines ontworpen om
de zieke pieten te helpen.
En hoe zou Sinterklaas hier aankomen nu onze school aan
een bouwterrein ligt?
De groep 4,5,6,7,8 bezoeken een workschop van TechPort
in SHIP waar zij een bootje met zonpaneel bouwen ( groep
3 gaat later in dit schooljaar).
Heeft u ons technieklokaal boven al eens gezien?
De groepen 5,6,7,8 hebben inmiddels een rondleiding
gehad over het hele bouwterrein van ACBorst. Na afloop
ontvingen zij allemaal een houtpakket waarvan inmiddels
prachtige robots zijn gemaakt.
Herhaling: op maandag 17 december 18:00-19:00
uur sluiten wij het thema techniek af voor ouders. Zet u
deze datum in uw agenda?
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Niet vergeten

Bruna-actie
Dankzij de ingeleverde kassabonnen
hebben wij dit boek kunnen kopen
voor onze bibliotheek.

De fruitdagen zijn op
woensdag-donderdag-vrijdag!
Op maandag en dinsdag nemen de kinderen zelf
een koek of fruit mee.

Aanbellen bij de voordeur
Vanwege de veiligheid is de voordeur dicht. Als u
aanbelt, doen wij zo snel mogelijk open. Soms
kan dit even duren omdat wij van ver moeten
komen. Het kan ook gebeuren dat de bel niet
gehoord wordt. U kunt dan het beste even rond
de school lopen en kijken waar iemand is die
voor u open kan doen. Dank voor uw begrip!

Agenda
10-12-18
17-12-18
21-12-18
21-12-18
t/m 6-1-2019

8.30 versieren school Kerst
18:00-19:00 afsluiting techniek
Opruimen kerstspullen
studiedag (alle leerlingen vrij)
kerstvakantie

Oproep hulp Kerstfeest
Maandag
10 december
8.30 uur
Vrijdag
21 december
9.00 uur

Versieren van de
school
Opruimen van
de kerstspullen

Heeft u tijd om te komen
helpen met de voorbereidingen
van het kerstfeest, geef u dan
op bij de leerkracht.
Velen handen maken immers
licht werk!
We hopen op uw medewerking
om er een spetterend feest van
te maken!

Oproepjes
Technieklokaal
Wie heeft er nog:
 oud gereedschap voor wanddecoratie
 bruikbaar gereedschap voor leerlingen
 (afval)bouwmaterialen
Ouders gezocht voor verteltassen
Op woensdagochtend werkt een groep ouders
samen met Mia de Wit, onderwijsassistente aan
de verteltassen. Komt u helpen?
Bibliotheekouders gezocht
We zoeken ouders die van 8:30-9:00 uur in de
bibliotheek willen helpen met het uitlenen van
boeken en begeleiden van leerlingen.
Tuinouders gezocht
In het voorjaar start groep 5 weer met de
schooltuin. Welke ouders willen helpen?

Met vriendelijke groet,
Team de Kariboe en de OR
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