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Nieuwsbrief
Schoenzetten Sinterklaas

Kerstontbijt

Maandag 30 nobember zetten de kinderen

Donderdag 17 december hebben we ons

van groep 1 t/m 4 hun schoen voor

Kerstfeest. We beginnen deze dag met een

Sinterklaas.

heerlijk Kerstontbijt.

De kinderen

We hopen dat u met ons mee wilt denken in

gebruiken

het verzorgen van een aantal lekkere, door

hiervoor hun

de fabriek voorverpakte lekkernijen. Op die

gymschoen.

manier maken we er samen een speciale dag
van voor de kinderen!

Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land en donderdag
3 december komt hij bij Futura langs.
In verband met Corona zullen we Sinterklaas
Sinterklaas komt gelukkig wel bij de kinderen
in de klas. Het belooft een mooie ochtend te
worden.

Zou dat allemaal
wel goedkomen
met Sinterklaas?
Hoe zou het nu
gaan met de 1,5
meter afstand in
het Pietenhuis?

Jaargang: 2020-2021
2019-2020

Kersttruiendag
Vrijdag 11 december is het Kersttruiendag.
Iedereen die hieraan mee wil doen, kan deze
dag met een kersttrui op school komen.
Let op!: U hoeft niet speciaal een kersttrui
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niet buiten ontvangen met ouders, maar

aan te schaffen.

Oud papier
De kinderen van groep 5/6/7/8 vieren
Sinterklaas traditiegetrouw met surprises. De
surprises nemen zij woensdag 2 december
mee naar school. Het is de bedoeling dat
ouders niet in de school komen. Kinderen
nemen hun surprise zelf mee naar binnen.

Maandag 7 december hebben we weer oud
papier.
We verzamelen om 18.25 uur bij de
kleuteringang van school.
Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer
20.00 uur opgehaald.

We rijden met een kraakperswagen.
Zodoende willen we u vragen geen kinderen
mee te nemen bij het ophalen van het oud
papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

Formatie
Na de kerstvakantie komen juf Tineke en juf
Wietske weer terug van hun
zwangerschapsverlof. Zoals in juni
aangekondigd, gaat juf Tineke dan lesgeven
in groep 4 en 5 en juf Wietske in groep 6.
De werkdagen worden dan als volgt:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Gr 4

Tineke

Maayke

Maayke

Maayke

Maayke

Gr 5

Maartje

Maartje

Maartje

Tineke

Tineke

Gr 6

Klaas

Klaas

Klaas

Klaas

Wietske

Hiermee komt er een eind aan de vervanging
van juf Marije. Gelukkig heeft zij een nieuwe
baan gevonden op OBS ‘t Holtpad in
Oldeholtpade. We wensen haar veel plezier
op haar nieuwe school!

Agenda
30 novemer

Schoen zetten Sinterklaas

3 december

Sinterklaas bij Futura

Alvast noteren
7 december

Oud papier

15 december

Kerststukjes maken

17 december

Kerstfeest

19 december

Kerstvakantie t/m 3 januari
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