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Nieuwsbrief
KiVa school

Kerstcreamiddag

Vandaag hebben we gevierd dat wij dit jaar

Op vrijdagmiddag 13 december

KiVa school zijn geworden. Het was een mooi

organiseren wij voor de groepen 3 t/m 8 een

feest! De kinderen hebben veel leuke

creatieve kerstmiddag. We zoeken nog hulp

spelactiviteiten van KiVa met elkaar gedaan.

om de knutselactiviteiten te begeleiden.

De kinderen van beide groepen 8 hebben
deze spellen begeleid. Dat deden ze erg

Wie wil ons helpen? U begeleidt van

goed! De complimenten voor groep 8 en het

12:45-13:45 uur een knutselactiviteit, waar

realiseren van deze mooie ochtend.

de kinderen zelf voor kiezen en er zullen
steeds weer andere kinderen aanschuiven om

De foto’s van ons KiVa feest, gemaakt door

de kerstknutsel te maken.

Jessica Wagter zijn te vinden op ons
webalbum.

Heeft u zin om onze
kerstcreamiddag tot een

Jessica bedankt voor het

succes te maken, dan kunt

maken van de mooie foto’s!

u zich opgeven bij
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directie@heidepolle.nl.

Surprise groep
5/6/7/8

Agenda

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben

22 november

vandaag 5 euro gekregen van de
oudervereniging. Met dit geld kunnen zij een
cadeautje kopen voor degene wiens lootje zij

Alvast noteren

hebben getrokken.

5 december

Sinterklaas

9 december

Oud papier

De volgende spelregels zijn hierbij

10 december

Voorlichtingsavond VO gr 8

afgesproken:

13 december

Kerstcreamiddag gr 3 t/m 8

- Je koopt een cadeau ter waarde van €5,-.

16 december

Leerlingenraad

18 december

Kerststukjes maken

eigen juf/meester/de directeur.

19 december

Kerstavond

- Je maakt er een surprise van

21 december

Kerstvakantie t/m 5 januari

Het bonnetje moet ingeleverd worden bij de

(leuke ideeën zie: www. www.knutselidee.nl)
- Je maakt er een gedichtje bij.

Jaargang: 2019-2020

Voorleeswedstrijd

- Zet de naam voor wie het cadeau is
bestemd op de buitenkant van je surprise.

De kinderen van groep 5/6/7/8 nemen hun
surprise woensdag 4 december mee naar
school.

