Dinsdag 28 november
Groepen 1 t/m 4 mogen hun schoen
opzetten op school. Uw kind neemt een
schoen van huis mee naar school.
’s Middags is het groepsoptreden van
groep 6 voor de hele school. Daarna
neemt juf Geartsje afscheid van de
kinderen. Ouders kunnen haar om
14.00 uur de hand schudden.

Vol vertrouwen naar zelfstandigheid……
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Woensdag 29 november
De Pieten hebben de schoenen gevuld.
We hebben vernomen van Sinterklaas dat de groepen 5,
6, 7 en 8 niet vergeten worden.
Donderdag 30 november
Pietendag. ’s Ochtends worden er pepernoten gebakken
door iedereen. ’s Middags is er een Pietencircuit.
De leerlingen van groep 8 gaan om 12.00 uur naar het
Terra College voor de Doemiddag.
Vrijdag 1 december
Sinterklaas komt met zijn Pieten op school.
De kinderen worden om 8.30 uur gewoon op school
verwacht. Jas uit en naar de klas.
Rond 9.15 uur zal Sinterklaas aankomen. De aankomst zal
zeer speciaal zijn. Bent u in de gelegenheid om te kijken,
dan vooral doen.
Sinterklaas gaat op bezoek in de groepen 1 t/m 4.
Groepen 5 t/m 8 vieren hebben de surprise/gedichten
ochtend. Ieder jaar komen er prachtige surprises voorbij.

Let wel! Er kunnen op 1 december geen auto’s voor
school worden geparkeerd.
Sinterklaas
Volgende week staat helemaal in het teken van
Sinterklaas. Hoe ziet deze week eruit?
Maandag 27 november
In de gemeenschapsruimte heeft Sinterklaas zijn
werkkamer ingericht. Wel zo handig, want hij moet
heel veel cadeautjes afleveren in Wolvega.
Moeder Hendrike en moeder Fiona hebben een
vergadering gehad met het jeugdjournaal. Tijdens
deze vergadering is besloten dat de Dorpsschool
een eigen jeugdjournaal krijgt. Vanaf maandag is er
iedere dag het Dorpsschool Sinterklaas journaal.
Dit is nodig, omdat er iedere dag wat gebeurt bij
ons op school. Erg spannend!

Het team van de Dorpsschool wenst u
een fijn Sinterklaasfeest toe.

