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Hulp gezocht bij het snijden en verdelen van groente en fruit
Zoals u al in een eerdere nieuwsbrief is medegedeeld beginnen wij op
woensdag 17 november weer met het aanbieden van Schoolfruit! De
fruitdagen zijn iedere week op woensdag, donderdag en vrijdag. We zullen
in de nieuwsbrief vermelden welk fruit op de verschillende dagen wordt
aangeboden.
Wilt u meehelpen met fruit snijden op woensdag-, donderdag- en
vrijdagmorgen? We beginnen om 8.15 uur. U kunt een e-mail sturen naar
jla@marenland.org om u aan te melden. Vermeld hierbij uw naam en de dag(en) waarop u
beschikbaar bent. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld

Groepen 3 zingen Sint Maarten liedjes op Paasweide
Vandaag zijn de groepen 3A en 3B naar Paasweide geweest om
daar Sint Maarten liedjes te zingen voor de bewoners van
Paasweide. De kinderen gingen in groepjes langs de kamers en
aanleunwoningen. De kinderen, maar ook de bewoners, vonden
het erg leuk!! Met tassen vol zijn de kinderen weer op school
gekomen!

Nieuws van Sinterklaas
Schatkamer Sinterklaas
Op maandag 8 november had Sinterklaas een schatkamer in de
school ingericht. Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 5 hebben
aangeven wat ze graag van de Sint ontvangen tijdens zijn bezoek
aan onze school.

Sinterklaas schoen
zetten
Vrijdag 19 november
mogen alle leerlingen hun
schoen zetten. Met
Sinterklaas is afgesproken dat hij zijn uiterste best zal doen
om de schoenen te vullen. Op maandag 222 november zit er
dan hopelijk wat in jullie schoen.

Sinterklaas op school
Op donderdag 2 december komt Sinterklaas met zijn Pieten aan op de Olingertil. Hij zal op
donderdag de groepen op de Citer bezoeken en op vrijdag 3 december komt Sinterklaas op de Jan
Ligthart.

