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Feestelijkheden op school
December komt eraan. Normaal gesproken een drukke en feestelijke
maand. Natuurlijk proberen we er gezien de omstandigheden weer een
onvergetelijke en gezellige tijd van te maken.
Houd de komende nieuwsbrieven goed in de gaten over de wijze waarop
wij de komende feestelijkheden gaan organiseren.

Sinterklaas
Wij vieren het Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december. Omdat Sint dit jaar
thuis werkt vanwege de coronacrisis is er geen gezamenlijke intocht.

De Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor kinderen
uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Door mee te doen aan De Nationale
Voorleeswedstrijd ervaren kinderen op een speelse manier dat voorlezen leuk en
waardevol is. Doel is om kinderen enthousiast te maken voor lezen in het algemeen
en kinder- en jeugdliteratuur in het bijzonder.
Op 20 november vond de wedstrijd op onze school plaats tussen de leerlingen Eva
Flierman (groep 8), Tess Zemering (groep 7) en Charlotte Kooymans (groep 7). Zij
waren verkozen tot winnaars van hun eigen groep. De groepen 7 en 8 konden via een
livestream de meiden zien voorlezen. Het was een spannende wedstrijd en juryleden
Simon Meijerhof en Greet Doornbos hadden het niet makkelijk om 1 winnaar te
kiezen. Na lang overleg is de winnaar geworden: Charlotte Kooymans! Alle drie de

meiden hebben een leuk prijsje mee naar huis gekregen. Charlotte gaat
onze school vertegenwoordigen tijdens de lokale voorronde in de
bibliotheek.
Na de wedstrijd op school organiseren bibliotheken de lokale en regionale
rondes in januari tot en met maart. In maart en april volgen de provinciale
voorleeswedstrijden. Uiteindelijk lezen twaalf provinciale kampioenen
tijdens een landelijke finale in mei voor uit hun favoriete boek en strijden
om de titel Nationaal Voorleeskampioen.
Wij wensen Charlotte veel succes!
De vuilniswagen op bezoek bij groep 1/2A
Woensdagmiddag heeft groep 1/2A de vuilniswagen op bezoek gehad. De leerlingen hebben
zwerfvuil gezocht op het plein. Met een grijper en een groen hesje aan hebben ze twee zakken vuil
verzameld. Dit mochten de leerlingen daarna in de vuilniswagen gooien die speciaal voor groep 1/2A
voor school stond.
De leerlingen hebben ook allemaal nog even achter het stuur gezeten en de claxon laten horen. Wat
een enorm geluid zeg. Na afloop kregen de leerlingen nog een minicontainer. Al met al een zeer
geslaagde middag!

Tegels achter de school
Woensdagmiddag zijn er tijdelijk rijplaten achter de school gelegd, zodat de leerlingen niet meer
door het vieze en natte gras hoeven. In januari wordt een gedeelte achter de school betegeld.

Ouderbijdrage
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar.
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

