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MAANDAG 13 NOVEMBER 2017  

School in Sinterklaassfeer 
Sinterklaas is weer onderweg naar Nederland. Vanaf vanavond kunnen we dit alle-
maal weer volgen om 18:00 uur via het Sinterklaasjournaal. We zijn allemaal heel 
benieuwd of het dit jaar zonder problemen zal verlopen… Het blijft spannend…. 
 

  
 
Maandagmiddag 20 november brengen wij de school weer in Sinterklaassfeer. 
Daarbij kunnen we wel wat hulp gebruiken. We starten om 12:30 uur. Dan start de 
uitleg door de leerkrachten van de Sinterklaascommissie. Alvast dank aan de ou-
ders die zich hiervoor al hebben opgegeven. 
 
Verhuizing juf Chantal 
Juf Chantal verhuist deze week naar Wijk bij Duurstede. Zoals u weet zal ze hier-
door twee dagen afwezig zijn; woensdag 15 en vrijdag 17 november.  
De woensdag wordt ingevuld door meester Tobias, de vrijdag door meester Chris. 
De vrijdagochtend neemt juf Jacqueline groep 3/4 onder haar hoede. 
 
Rapporten 
23 november ontvangt uw kind het eerste rapport van dit schooljaar. Op 27, 28 en 
29 november zijn de rapportgesprekken. Heeft u meerdere kinderen bij ons op 
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school dan wordt u uitgenodigd voor de dinsdagavond. Mocht u een voorkeur heb-
ben voor een middag dan kunt u dat aangeven op een brief die u volgende week 
ontvangt. 
 
Groep 3/4 is trots 
Anlisia uit groep 3 heeft meegedaan met een Thaise zangwedstrijd. Er namen maar  
liefst 12 kinderen deel. 
Anlisia behaalde hierbij de eerste plek. Wat bijzonder was , was dat Anlisia in het 
Thais zong. Zij zong een liedje over eten. Dit heeft ze vanochtend ook in de klas 
gezongen. 
Wat zijn wij trots dat wij een winnares in groep 3/4 hebben. Op naar “The Voice 
kids”!!! 

 


