Nieuwsbrief 6 • 21 november 2019

Agenda
21 november
4 december
5 december
6 december
10-11-12 december
18 december

Spelletjesmiddag groepen 1-2
Surprises naar school brengen- tentoonstelling in de groepen 5-8
Sinterklaas op school; ’s Middags zijn alle kinderen vrij!
Speelgoeddag voor 1 t/m 3
Proef eindtoets groep 8
Kerst op de Cirkel; ’s Avonds diner

Sinterklaas
De kinderen van de groep 5 t/m 8 hebben dinsdag 19 november lootjes getrokken en €4,50 meegekregen voor
een cadeautje in de surprise. Deze surprises kunnen woensdag 4 december mee naar school genomen worden.
Om 12.15 uur zijn deze door ouders te bewonderen in de klas. Hier een aantal leuke ideeën:
https://www.mamaliefde.nl/blog/sinterklaas-surprises-origineel-grappig-makkelijk-zelf-maken-kopen/
Donderdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op het schoolplein van groep 3. U bent daarbij van harte
uitgenodigd! De kinderen verzamelen ‘s ochtends in de klas en mogen hun jas aanhouden. Zorg dat u op tijd
bent, want de leerkrachten lopen meteen na de tweede bel naar het schoolplein van groep 3. Op een feestelijke
manier zullen wij Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen. Pientere Piet was dit jaar niet zo snugger. Hij heeft
het boek van Sinterklaas in een koffer met cijferslot opgeborgen en is de code vergeten. De kinderen krijgen
meerdere filmpjes te zien van onze schoolvloggers juf Martine en juf Melissa. Elk filmpje eindigt met een
raadsel. Alle antwoorden samen vormen de code van het slot. Gaat het ons lukken om de koffer te openen en
het boek van Sinterklaas terug te krijgen? Als het feest buiten afgelopen is gaan alle kinderen terug naar hun
eigen klas. Alle kinderen krijgen bezoek van Sinterklaas en/ of zijn Pieten. Wilt u uw kind deze ochtend wél een
pauzehapje en drankje meegeven? Wij zorgen natuurlijk ook voor wat lekkers!
Alle kinderen zijn op 5 december om 12.00 uur uit en ’s middags vrij!

Verkeerssituatie en parkeren
De verkeerssituatie rondom de Orion is gewijzigd. Daar hebben wij u enkele weken geleden over ingelicht.
Handhaving en politie controleren regelmatig en delen ook bekeuringen uit. U bent gewaarschuwd. Parkeren
kunt u het best op het grote parkeerterrein aan de Melkweg en niet naast onze school. Vooral rond de aankomst
van Sint en de week van Kerst het uitdrukkelijke verzoek de grote parkeerplaats te kiezen i.p.v. de weinige
parkeerplaatsen naast onze school.

Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes
Wilt u zo vriendelijk zijn om uitnodigingen voor feestje en partijtjes niet in de klas uit te delen. Graag op het
schoolplein of in de brievenbus. Kinderen worden erg verdrietig als zij niet zijn uitgenodigd.

Kerst
In de volgende Nieuwsbrief krijgt u informatie over het Kerstfeest.
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Cadeautje Dag van de Duurzaamheid
De kinderen ontvangen vandaag of morgen een cadeaubon van Funcenter Amstelveen. Tegen inlevering
ontvangen de kinderen gratis toegang in combinatie met één betalende persoon. Mede mogelijk gemaakt door
Onderwijsgroep Amstelland en ondersteund door André Kuipers en Martin Garrix.

Verrijkingslessen groep 8
Een aantal groep 8 leerlingen is dit schooljaar gestart met een geweldige uitdaging: ‘ontwerp en bouw een escape
room in de school’. Deze uitdaging werd begeleid door Fred Kouw (www.wuok.nl). Acht vrijdagen kregen de
leerlingen instructies en mochten ze hun eigen fantasie gebruiken voor een spannende escaperoom voor hun
klasgenootjes. Hierbij was vooruitdenken, plannen en organiseren van groot belang.
Aanstaande vrijdag, 22 november is het zover; dan zullen de andere leerlingen uit groep 8 in twee groepen de
escaperoom gaan spelen. Wij en zij hebben er zin in!
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