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Hallo
allemaal
Nu weten we het zeker! De Sint komt met zijn Pieten naar school. Jippie!!
groetjes juf Els

Groep
3 nieuws
We zijn klaar met kern 5! Nog een kern en dan kennen we alle letters!

Deze week gaan we kern 5 herhalen, we oefenen de letters en het lezen
van woorden met de letters die we geleerd hebben.
In groep 3 zijn we ook al druk aan het knutselen voor de kerstmarkt.

Jarig:

3 dec Omniya groep 4
5 dec Jahliyah groep 7
5 dec Joshua groep 7
7 dec Can groep 1/2A
8 dec Hanaan groep 3

Nationale
Voorlees Wedstrijd
In groep 7 en 8 hebben we een voorleeswedstrijd gehouden. Met een echte jury; juf Carien van de
bibliotheek van breda. Zij koos uit 7 leeskanjers de beste. En dat was Romaisa uit groep 8. Zij mag
naar de volgende ronde en gaan voorlezen in de grote bibliotheek in Breda. Goed gedaan!
Maar natuurlijk ook de complimenten aan de andere lezers.
Dat waren uit groep 8; Jayden en Alyssa. Uit groep 7 kwamen; Rama, Jahliyah, Tonia en Faisal.
De overige kinderen van 7 en 8 hebben ademloos geluisterd.

Geschrokken
Deze week waren we een kind na schooltijd kwijt. Een geschrokken moeder kwam op school dat

haar kind niet thuis was gekomen. We hebben de telefoon gepakt en zijn klasgenootjes gaan bellen.
Gelukkig wist een van hen waar het kind was gaan spelen.
We willen u vragen: als u een kind na schooltijd mee naar huis neemt, zorgt u dan alstublieft
dat de betreffende ouders op de hoogte zijn. Dank u wel!

Op 5 december is het weer tijd,
dat Sint langs onze school rijdt.
Op het plein aan de Weerijssingel zal hij zijn,
hij is daar natuurlijk voor groot en klein.
Samen met de hele school,
wachten wij op ons idool!
In groep 1 t/m 5 komen Sint en Piet,
bovenbouw, vergeet je surprise niet!
Hopelijk wordt het weer een groot feest,
zoals nooit eerder is geweest!

