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Pyjama zingen
Op dinsdag 1 december gaan we met de groepen 1
t/m 5 pyjamazingen. Alle kinderen
worden ’s avonds om 18.25 uur op school
verwacht.
U brengt uw kind naar de volgende ingang:
Groep 1 / 2: de kleuteringang
Groep 3: de nooddeur bij de teamkamer
Groep 4/5: de hoofdingang
U draagt bij het wegbrengen van uw kinderen een
mondkapje en na het afzetten, vragen wij u om
onmiddellijk naar huis te gaan.
Wij gaan dan met zijn allen zingen in de aula, wie
weet komen er wel wat pieten langs op school!
Om 19.00 uur zijn we klaar en mag uw kind worden
opgehaald bij dezelfde uitgang als waar u uw kind
aan het begin van de avond heeft afgezet.
Groep 1 / 2: de kleuteringang
Groep 3: de nooddeur bij de teamkamer
Groep 4/5: de hoofdingang
Ook nu draagt u weer een mondkapje en gaat u
na het ophalen gelijk naar huis.
Zo kunnen we het veilig en gezond houden voor
iedereen.
Schoen zetten
Op woensdag 2 december mogen de kinderen van
groep 1 t/m 5 hun schoen zetten. Ze nemen dan
van thuis een schoen mee die ze in de klas neer
kunnen zetten. Wie weet komt er wel iets in?!
Surprises bovenbouw
Ook in de bovenbouw gonst het! De kinderen zijn
daar druk bezig met hun surprises voor 4
december. De kinderen mogen een bedrag van 5
euro besteden en de surprises moeten maandag 30
november klaar zijn en mee naar school worden
genomen!

Foutje in de kalender
Helaas is er een foutje in de kalender geslopen.
Eind juni zijn de kinderen de hele week vrij. Van
28 juni tot en met 2 juli.
Herhaling: parkeren
Wij verzoeken u nogmaals rondom school enkel
te parkeren op de plekken waar dit toegestaan
is. Dit is ontzettend belangrijk vanwege de
veiligheid. Er zal hier de komende weken dan
ook op gehandhaafd worden door de politie.
Winterspelen
Ook dit jaar zijn er weer Winterspelen in
Dongen. Uiteraard wel aangepast. In de bijlage
vindt u de flyer daarvoor. Daarnaast nog een
aantal belangrijke data:
09-11-2020: Start inschrijving Winterspelen
07-12-2020: Einde inschrijving Winterspelen
28/29-12-2020: Winterspelen (kinderen horen 1
week voor aanvang op welk moment en welke
dag ze zijn ingedeeld)
Speelgoed pop-up store
In de bijlage vindt u een poster met informatie
over een prachtig initiatief. In het weekend van
27 en 28 november kan in het voormalige Etos
pand gratis gewinkeld worden voor nieuwe en
tweedehands speelgoed.

Jarig!

We feliciteren:
22 november: Marly Verduijn (groep 8)
22 november: Juf Shirley
27 november: Emy Prins (groep 6/7)
28 november: Emirhan Kaya (groep 6/7)
28 november: Buglem Sahin (groep 6/7)
1 december: Ishany Groot (groep 1/2/3)
5 december: Rayan El Bakali
Kalender
1 december: Pyjama zingen groep 1 t/m 5
4 december: Sinterklaasviering
9 december: Studiedag, kinderen vrij
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10
december.

