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Verrassing
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende
ochtend blijkt dat hij met Lea getrouwd is. Als hij ouder is, gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een groot geschenk gaat voor hem uit.

Het goede doelen geld was deze week € 20,90

Schoen zetten op donderdag 28 november. Neem je een schoen mee naar school?

Vorige week kwam ik op Ameland aan,
ik heb heel veel van jullie wel zien
staan!
Mijn Pieten begonnen te springen,

omdat jullie zo mooi konden zingen.
Gelukkig hebben we weer genoeg pakjes
voor in de schoen
Zet donderdag 28 nov maar neer,
zodat Piet er iets in kan doen.

Nog meer Sinterklaas
We hebben uit betrouwbare bron vernomen dat Sinterklaas en
zijn Pieten de school graag weer een bezoek willen brengen.
Donderdag 5 december mogen de kinderen, ouders, opa’s en
oma’s en andere belangstellenden in de Kuul komen om de verjaardag van Sinterklaas te vieren.
Om 10.50 uur gaan de deuren open en om 11.00 uur begint
het feest.

Nieuws uit de groepen
In groep 7 en 8 hebben we het onderwerp “Wereldsterren” afgerond. Maandag staat de
bijbehorende toets op de dagplanning. De leerlingen hebben de samenvatting mee naar
huis gekregen. Succes tijdens het leren.
Groep 1 en 2. Het is cadeautjestijd. Op woensdag 4 december mogen de kinderen hun
mooiste Sintcadeautje meenemen naar school en laten zien aan de andere kinderen.

Kerstkoor
Bij deze weekbrief ontvangt u ook een briefje van de kerstcommissie. Zij vragen ouders en kinderen die graag zingen
voor ons kerstkoor. Hopelijk krijgen we veel aanmeldingen!

27 november

november /december 2019
Studiedag Kanjertraining. Alle leerlingen VRIJ.

5 december

Sinterklaas in de Kuul

6 december

Vrije dag

16 december

Slotconcert Forza Musica

19 december

Middag geen school i.v.m. de kerstviering ‘s avonds.

19 december

Kerstviering

20 december

12 uur begint de kerstvakantie voor alle groepen.

23 dec t/m 3 januari

Kerstvakantie
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