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Algemeen

kwamen er al snel achter dat dit niet klopt. Sommige
groepen hebben pijlen gemaakt, zodat de Sint op 5
december toch de goede school kan vinden.
Woensdagochtend vroeg worden deze pijlen
opgehangen. We hopen natuurlijk dat dit goed gaat.

 Met de schoenendoosactie die we onlangs
hielden zijn 94 dozen gevuld! Iedereen die hieraan
heeft bijgedragen: Super bedankt. Ze worden
binnenkort op transport gezet naar Roemenië.
Wat zullen daar kinderen blij mee zijn.

 Woensdag 5 december is juf Kirsten bij de
kleuters.
 Op donderdag en vrijdag vult juf Janny Laroo de
open plek in groep 1,2a in die juf Janneke
achterlaat. Dat doet ze tot de kerstvakantie verder
ook op de woensdagen. Na de kerstvakantie
verwachten we juf Marianne in groep 1,2a.

http://heartviewforyou.nl/blog/article/29264/actieschoenendoos-2018

 Peuterspeelzaal Piggelmee, CBS de Open Poort en
OBS de Zandheuvel hebben woensdag 17 oktober
een sponsorloop gehouden. Met het geld wat de
kinderen hebben opgehaald willen zij een bijdrage
leveren aan een super gaaf schoolplein bij de
Brede School Asperen. De brede school Asperen
wil een eco-school worden en daar hoort natuurlijk
een groen schoolplein bij! We vinden deze
kinderen toppers dat ze op deze manier zich
hebben ingezet om hun steentje bij te dragen! Het
totaalbedrag van deze sponsorloop komt op
€6258,80. Een prachtig totaalbedrag waar ze trots
op kunnen zijn!
 Vandaag is het de laatste dag voor juf Janneke in
het onderwijs. Ze gaat van haar pensioen genieten.
Met de kinderen van haar groep heeft ze het deze
week heel gezellig gehad. We wensen haar een
fijne tijd toe in gezondheid.
 De kinderen hebben deze week niet alleen
Pietenplaatjes gekregen, maar ook het
leesplankje. Door de plaatjes bij het goede woord
te leggen, willen we de Pieten helpen om te leren
lezen. Gisteren hebben de kinderen weer een
brief van Sinterklaas gekregen. Volgens
Sinterklaas kan er niks meer misgaan…….Op 5
december is hij op tijd bij ons op school,
Leerdamseweg 1. De kinderen

Groep 5-8
 Thirze is winnaar geworden van de nationale
voorleeswedstrijd. Ze zal onze school
vertegenwoordigen tijdens de Lingewaalse
kampioenschappen in Heukelum.
Met vriendelijke groet,
J.H. de Man

Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
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