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Jarig
De jarigen van deze week zijn:
3 dec Omniya Ahdidouch groep 1C/2C
5 dec Jahliyah Roosje groep 5
5 dec Joshua Roosje groep 5 
7 dec Can Boxstel
8 dec Hanaan Osman groep 1B/2B 
Gefeliciteerd !

5 december,
Sinterklaas is natuurlijk ook dit jaar weer welkom op school.
We weten dat hij op maandag 5 december rond half negen zal 
aankomen. De leerlingen gaan wel eerst naar de klassen en komen 
daarna aan de Weerijssingel op de speelplaats weer naar buiten.

Hallo allemaal,
Hij komt naar onze school, die goedheiligman!
JOEPIE!!!! Nu maar hopen dat hij de weg nog weet.
Groetjes Juf Els

2 december 2016

Kerststukjes,
De Sint is nog niet weg, gelukkig, maar toch willen we u iets vragen. 
We willen namelijk met onze groepen kerststukjes gaan maken en zijn hiervoor op zoek naar versiering.
Denk hierbij aan kaarsjes, bakjes om de oase in te doen, klokjes, strikjes, kerstballetjes, slingertjes, 
decoratie mos, lint, enzovoort, enzovoort.Als u wat heeft, zou u het dan bij de leerkrachten af willen geven?
Namens de kinderen en de kerstcommissie, alvast bedankt.

6 december,
Dinsdag 6 december hebben jullie een dagje vrij om lekker 
uit te slapen en met je cadeautjes te spelen.
Veel plezier!

Weerijs got Talent,
Dat we talenten hebben op school, dat wisten we al. Er zijn al een aantal briefjes binnen.
We hebben al kinderen die iets willen verkopen, er komt een loterij en een voetballer hebben we ook al. 
Maar er kan nog meer bij, de school is groot genoeg, we hebben ruimte zat! Vergeet niet je briefje in te 
leveren voor 9 december! En voor de kinderen die hun briefje niet meer kunnen vinden, plaatsen we het 
hier nog een keer.



Dit gedicht is voor de Sint, 
die zich, als ruiter, op zijn paard bevindt.
In het maanlicht vindt hij de route
naar alle kinderen, de stoute en zoete.
Zwarte Piet klimt ondertussen op het dak
of sjouwt met een hele zware zak
Deze grote stoere vent,
verdient geen berisping maar een compliment.
Want hij strooit altijd gul met pepernoten rond,
die jij dan opraapt van de grond.
En hij krijgt, boven verwachting, elk jaar
het toch steeds weer voor elkaar.
Om te zorgen dat ieder kind
een cadeautje in zijn schoentje vindt.


