O.B.S. De Voorpoort
Nieuwsbrief 13
2-8 december 2019
Datum
2 december

Activiteit
Meester Jeroen aanwezig

5 december

Hele dag Sinterklaasfeest
op school
Groep 3/4 bibliotheek ipv
19 december!!
Einde oefenkwartier
Leerlingen 12 uur vrij.
Verzette schooltijd van
17.00-18.30 uur
12.00 uur start
Kerstvakantie

12 december
13 december
19 december

20 december

Schoolfruit:
Aanstaande week krijgen wij het volgende
fruit: kaki, waspeen en peer.

Kerstviering:
Volgens traditie vieren we met elkaar Kerst op
school. Dit is op donderdag 19 december van
17.00-18.30 uur. Nadere informatie volgt nog.
Nu is het ook een traditie geworden dat de
kinderen die dag om 12.00 uur vrij zijn om
vervolgens om 17.00 uur weer op school terug
te komen. Dit staat alleen niet in de kalender!
Facebook:
Wellicht heeft u het al voorbij zien komen,
maar we hebben weer een Facebook pagina
van school. Hier hebben we lang over na
gedacht of we dit wel wilden doen ivm de wet
op de privacy. We hebben besloten om de
kinderen niet herkenbaar in beeld te brengen.
Wat we met Facebook willen laten zien is hoe
we hier op school werken en wat we met de
kinderen doen.

https://www.facebook.com/OBS-DeVoorpoort-109858530487434/

*Wij gaan er van uit dat iedereen altijd alles in
elk geval proeft.
*Weet u als ouders dat uw kind iets écht niet
lust of ergens allergisch voor is mag u voor die
dag vervangend fruit meegeven.
Sinterklaasfeest:
Donderdag 5 december komt Sinterklaas onze
school een bezoekje brengen. De kinderen
worden gewoon om 8.15 uur op school
verwacht.
Sinterklaas zal rond 8.30 uur aankomen. We
wachten hem buiten op en zullen hem daarna
in het speellokaal welkom heten op onze
school. Als ouder bent u daarbij natuurlijk ook
van harte welkom.
Tegen de middag zwaaien we hem met z’n
allen uit zodat hij tijd heeft om een andere
school te bezoeken.
De middag zal een gezellige invulling krijgen.
Om 14.00 uur is de school uit en kan iedereen
gezellig thuis het Sinterklaasfeest vieren.

Kerstknutselen:
Ouderhulp gezocht:
We zouden het erg leuk vinden om samen met
de kinderen weer van alles gaan knutselen
voor de Kerst. Dit wordt dan ook gebruikt als
aankleding van de school en krijgen de
kinderen voor de kerstvakantie mee naar huis.
We hebben de volgende middagen (van 12.3014.00 uur) ingepland:
Vrijdag 6, donderdag 12 en vrijdag 13
december.
Vindt u het leuk, heeft u zin en tijd om te
helpen kunt u zich melden bij de leerkracht.
Zo maken we er samen een gezellige tijd van.

Hallo wereld. Thema Feest.
We vieren feest. Tot het einde van het jaar en
nog een stukje verder. De lessen gvo volgen
de christelijke kalender en zo komen we via
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Sint Maarten en Sint Nicolaas terecht bij het
kerstverhaal, de geboorte van Jezus.
Onderweg hebben we het samen onder
andere over cadeautjes geven en krijgen,
delen met anderen, vrede en goede
wensen. Ook in de islamitische lessen gaat het
over feesten. Welke feesten vieren ze daar en
wat is de betekenis ervan. We gaan met de
kinderen in gesprek rond de vraag Wat kan
een aanleiding zijn voor een feestje en
waarom vieren we eigenlijk feest?
Tot slot verbinden onze lessen met de feesten
die op de school wordt gevierd.
Met vriendelijke groet de vakdocenten Hallo
Wereld.
Jantje Wolters, Assia Bachiri en Hennie Vis.

Verjaardagen:
Deze week zijn de volgende jarigen op school:
5 december; Sinterklaas
7 december; Mike uit groep 4
Allebei een hele fijne dag gewenst!

