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OUDPAPIER.
Op zaterdag 7 december halen de ouders van groep 6 oud papier op.
We verwachten hen om 9.00 uur op school.

PEPERNOTEN BAKKEN
Maandag 2 december mogen alle kinderen onder begeleiding van de ouderraad en hulpouders
weer pepernoten bakken. We verheugen ons al
op de heerlijke geur in school.

PIETENDAG
Op dinsdag 3 december is er voor de kinderen van
groep 1 t/m 4 een Pietendag (groep 5 heeft dan
gewoon les). De kinderen mogen die dag verkleed
als Sint of Piet op school komen. Wilt u zorgen dat
de gymschoenen op school zijn?

GEEN SCHOOLZWEMMEN
Groep 3 en 4 gaan woensdag 4 december wegens omstandigheden niet
zwemmen.

SINTERKLAAS-1
Natuurlijk bezoekt Sinterklaas ook dit jaar de Gijminkschool. Op donderdag 5 december wachten we allemaal buiten de komst van de Sint af
onder de gezellige klanken van de sinterklaasliedjes. Uiteraard mogen
ouders hierbij aanwezig zijn. Na aankomst zal de Sint een bezoekje
brengen aan alle onderbouwgroepen.
De hele groep 4 zal in het lokaal van groep 4/5 onder begeleiding van juf
Mirthe Sinterklaas vieren, Groep 5 zal boven het
feest vieren met juf Femke.
De kinderen krijgen iets te eten en te drinken in
de pauze en hoeven dus niets mee te nemen.
Denkt u er aan dat de kinderen om 12.00 uur
vrij zijn?

SINTERKLAAS -2
De leerlingen van groep 5 t/m 8 die Sint helpen met het maken van cadeaus en surprises. Deze moeten woensdag 4 december al mee naar
school genomen worden. Graag verpakt in bv. een vuilniszak, zodat we
nog niet kunnen zien hoe alles er uit ziet.

Agenda
december
2 december
Pepernoten bakken
3 december
Pietendag
4 december
Geen schoolzwemmen
5 december
Sint op school
(12.00 uur vrij)
7 december
Oudpapier groep 6
13 december
Paardenmarkt
(10.15 uur vrij)
19 december
Kerstfeest en -diner
(12.15 uur vrij, 17.30
uur weer aanwezig)
20 december
(12.00 uur start vakantie)

info

December 2019

WELKOM
We heten Tygo van harte welkom bij ons op school en wensen hem een
fijne Gijminktijd!

Wij
feliciteren!!
2 december
Milan

PAARDENMARKT
De paardenmarkt is dit jaar op vrijdag 13 december. De ouderraad zorgt om 10 uur weer
voor een lekkere oliebol en ranja. De kinderen
hoeven deze dag geen eten en drinken mee.
Denkt u er aan dat de kinderen om 10.15 uur
vrij zijn?

KERSTBUFFET
Donderdag 19 december is er in alle groepen een kerstbuffet. We willen
u als ouders vragen kleine hapjes te maken voor dit buffet.
Vanaf 9 december liggen bij de klassen intekenlijsten, waarop ouders kunnen noteren
wat ze graag voor de groep van hun kind
willen maken.
Donderdagmorgen moeten de kinderen bord
en bestek meenemen.

3 december
Aiden
4 december
Mika
6 december
Tygo
8 december
Kim
10 december
Julia
12 december
Tess

’s Middags zijn de kinderen vrij.
We gaan eten van 17.30-18.30 uur. Vanaf
17.15 uur kunt u uw kind, en eventuele hapjes, naar de klas brengen en de aankleding
bewonderen.
Na het eten is er een lichtjeswandeling uitgezet met onderweg verschillende verrassingen. Deze wandeling lopen de kinderen met hun eigen juf.
De ouders kunnen vanaf 18.45 uur op het schoolplein onder het genot
van een glaasje glühwein of warme chocolademelk op de kinderen wachten.
We verwachten de kinderen rond 19.00 uur terug bij school.

OPRUIMDAG
Vrijdagmorgen 20 december gaan we met zijn allen de school ‘kerstvrij’
maken en om12.00 uur mogen alle kinderen naar huis en begint de vakantie.

13 december
Lauren
13 december
Lenny
15 december
Imani
16 december
Milou
17 december
Jasmijn
23 december
Tygo
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KERSTVAKANTIE
De kerstvakantie is van 21 december t/m 5 januari.

PROTOCOL ZINDELIJK ZIJN
Gebleken is dat er steeds meer kleuters zijn die niet helemaal zindelijk zijn en er zijn dagen dat er meerdere leerlingen verschoond moeten worden. U zult begrijpen dat de leerkracht hiervoor niet steeds een klas alleen kan
laten.
Er is een protocol zindelijkheid opgesteld, waarin wij beschrijven wat we van ouders in deze verwachten. Dit protocol zal bij het aanmelden van nieuwe kleuters worden meegegeven en ouders van groep 1 zullen dit ook ontvangen.

VOORUITKIJKEN NAAR JANUARI
4 januari
6 januari
28 januari

Oudpapier groep 5
Weer naar school
Musical groep 8

