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nieuwsbrief
Identiteit
Deze week vertellen we over de geboorte en roeping van Samuël uit het gelijknamige boek, het thema is uitgekozen.
De week daarna vertellen we over Saul en het thema is luisteren.

Sinterklaas
De Sint is weer in het land en wij vieren het feest natuurlijk gezellig mee.
Van woensdag op donderdagnacht krijgen we enkele Pieten over de vloer, die een aardigheidje in de schoenen van de
kinderen uit groep 1 t/m 4 doen. De kinderen van de hogere groepen worden ook niet vergeten.
Verder hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 gisteren een lootje getrokken. Het is de bedoeling dat er een cadeautje ter
waarde van € 4,00 à € 5,00 wordt gekocht, dat dit verpakt wordt in een surprise en er een gedichtje van minimaal 6 regels bij
wordt gemaakt.
Op maandag 5 december verwachten wij de Sint op school. We willen alle kinderen de gelegenheid geven de aankomst bij
onze school goed te zien. Tegelijkertijd willen we natuurlijk dat dit veilig gebeurt. Om die reden zullen de kinderen van de
bovenbouw zorg dragen voor de kinderen uit de onderbouw. Om dit logistiek soepel en snel te laten gebeuren, verzamelen we
de kleuters in de speelzaal en daar worden zij opgehaald door een bovenbouwer. We vragen de ouders die de intocht willen
meemaken even buiten te blijven wachten en dus niet mee naar binnen te gaan. U kunt zich voorstellen dat het erg vol en
onoverzichtelijk wordt wanneer van 60 kleuters ook de ouders mee naar de speelzaal gaan. Wanneer de schoolkinderen naar
binnengaan kan Sint buiten even aandacht geven aan de jonge kinderen die nog niet op school zitten.
Ook de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 komen deze morgen zelfstandig naar binnen.
Er mogen gezelschapsspelletjes meegenomen worden, waarmee de kinderen ’s middags kunnen spelen.

Actie Schoenmaatje
Er zijn al veel schoenendozen zijn ingeleverd. Een mooi gezicht hoe kinderen trots met hun versierde en gevulde
schoenendoos op school komen. Een nog veel mooier gezicht wanneer de dozen worden uitgedeeld; te zien op filmpjes op de
website van schoenmaatjes Edukans. Leuk ook om met uw kind naar te kijken. U kunt de schoenendozen nog t/m 23
november inleveren.

In het kort
 Vandaag en morgen worden de spreekavonden voor groep 3, 5, 6, 7 en 8 gehouden. De briefjes met de uitnodigingen zijn
inmiddels aan alle ouders uitgedeeld.
 Maandagavond 14 november was het weer de eerste schoonmaakavond van het jaar. Fijn dat er ouders waren die hebben
geholpen! Bedankt voor uw inzet!
 Wij verwelkomen binnenkort twee nieuwe kleuters op school. In groep 1a Lot van Leeuwen en in groep 1b Noud Korver.
We wensen deze kinderen een fijne tijd op onze school.
 Deze week brengt groep 1/2 c een groet aan Gerda en volgende week is groep 6 aan de beurt.
 De leerlingen van groep 8 zullen vrijdag 25 november alvast eens proeven aan het Voortgezet Onderwijs. Ze zijn ’s morgens
een paar uur te gast op het Wellant College aan de Zijde. We gaan er met elkaar op de fiets naar toe.
 Gevraagd vanuit groep 1/2 b: twee hoeslakens voor de ledikantmatrasjes in de huis- en leeshoek. Wie helpt ons?
 In groep 8 is op 26 oktober bij een aantal kinderen de NIO-toets afgenomen. Bij deze een herinnering aan de ouders die de
bijdrage van € 40,-, nog niet hebben betaald. Wilt u dit op korte termijn overmaken naar ons schoolfonds?

De volgende nieuwsbrief komt uit op dinsdag 6 december.
Namens het hele team,
Wilma Salzmann

Ingezonden
Word Alpha Ranger en win een roofvogelles!
Tot het einde van dit jaar kun je als Alpha Ranger mooie prijzen winnen. Nu kun je een roofvogelles winnen. Er zijn honderd
plekken voor de cursus te verdelen. Download nu snel de Alpha Rangers app. Speel vervolgens voor 27 november het level
‘Cutter; weet jij veel?’. Misschien win jij dan die roofvogelles en heb je binnenkort een echte roofvogel op je arm!
Hoe win je mooie prijzen?
Alle basisschoolkinderen in Alphen aan den Rijn kunnen Alpha Ranger worden. Download de Alpha Ranger app op
www.heldenvandenatuur.nl en speel gave computerlevels en leuke buitenopdrachten. Door levels af te ronden, kun je prijzen
winnen. Zorg ervoor dat tijdens het spelen van de game de push berichten aan staan. Dan zie je het direct op je scherm als je
een prijs hebt gewonnen.
Alpha Rangers: helden van de natuur
De gemeente Alphen aan den Rijn zet zich in om kinderen van 4-12 jaar samen met hun opvoeders spelenderwijs kennis te
laten maken met de natuur. Alle basisschoolleerlingen krijgen les op school en mogen met de klas een dagdeel gratis op
natuurexcursie. Bovendien is de Alpha Rangers game ontworpen. De provincie Zuid-Holland ondersteunt dit project. Meer
informatie: www.heldenvandenatuur.nl.

