Sinterklaas schoenendoos versieren groep 1 t/m 4
Ook dit jaar versiert u samen met uw kind een schoenendoos. Het is belangrijk dat
het deksel open en dicht kan en dat er een cadeau in past. De doos mag geheel naar
eigen inzicht en creativiteit gemaakt worden. We zien de versierde dozen (duidelijk
voorzien van naam) graag uiterlijk 2 december op school.
Hulp gezocht voor de pietenmorgen op donderdag 28 november

Op donderdag 28 november hebben alle groepen een pietenmorgen van 9.00 tot
11.30 uur. Het wordt een circuit geheel in het teken van sinterklaas. Wie wil komen
helpen? Opgeven kan bij juf Irma. Kinderen moeten voor dit circuit uiterlijk woensdag
27 november een oude schoen, laars , klomp of i.d. (met daarop hun naam)
meenemen.

Informatie over bezoek Sinterklaas d.d. donderdag 5 december 2019






Sinterklaas wordt tussen 8.30 en 8.45 uur verwacht en op het schoolplein
ontvangen.
De kinderen van groep 1 en 2 komen niet eerst naar binnen, maar blijven met
ouders op het schoolplein. De juffen staan daar ook.
Ouders die samen met hun peuters komen mogen na de aankomst mee naar
binnen en naar de hal. Daar hebben ze de gelegenheid om Sinterklaas te
ontmoeten. Na dit bezoek, gaan zij ook weer naar huis. (De peuters die deze
ochtend onze peuterzaal bezoeken kunnen hierna naar hun lokaal gaan.)
Vervolgens bezoeken Sinterklaas en de pieten de groepen. Ouders zijn hierbij niet
aanwezig.
Groep 1 en 2
Pauze
Groep 3/4
Sint bezoekt groepen
5/6/7/8









9:30 - 10:15 uur
10:15 – 10:45 uur
10:45 – 11:30 uur
11:30 – 12:00 uur

De kinderen van groep 1 en groep 2 zijn vrij om 11.00 uur. Wij verzoeken de
ouders de kinderen uit de klas te halen.
Denkt u eraan om indien nodig de BSO en de Wielenweide te informeren.
De kinderen van groep 3 t/m 8 komen gewoon om 14:00 uur uit.
Alle kinderen krijgen ’s morgens drinken en speculaas op school en hoeven dus
geen fruit en drinken mee. Wel moeten de kinderen van groep 3 t/m 8 brood en
drinken mee voor de lunch.
De groepen 5 t/m 8 vieren Sinterklaas met surprises in hun eigen lokaal. Iedere
leerling maakt een surprise met een gedicht.
De versierde schoenendozen (groep 1 t/m 4) willen we graag uiterlijk 2 december
op school hebben en de surprises (groep 5 t/m 8) moeten ook uiterlijk 2 december
op school aanwezig zijn.
Wilt u op 5 december geen auto’s parkeren voor school, maar de parkeerhavens
gebruiken, zodat de Sint de school makkelijk kan bereiken.

Team obs Thrimwalda

