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Donderdag 5 december 2019
Sinterklaas op school
Fijn dat Sinterklaas ons vandaag heeft bezocht. We hebben de Sint en zijn Pieten buiten verwelkomd. Nadat
alle kinderen een lied voor Sinterklaas uit volle borst hebben gezongen heeft de Sint een bezoek gebracht aan
vele groepen. De andere groepen genoten van de prachtige cadeaus en surprises.
Het was weer een fantastisch feest. Iedereen die geholpen heeft hartelijk bedankt! Speciaal dank aan de SEC!





Morgen (vrijdag 6 december) zijn alle kinderen vrij!
Aanstaande maandag mogen de kinderen van groep 1 t/m 5 een kleinigheidje meenemen waar ze in gezelschap mee kunnen spelen. Let wel op dat er geen kleine stukjes verloren kunnen gaan!
Wij wensen iedereen een heel gezellig lang weekend!

Groepen 3 en 4 naar Kasteel van Sinterklaas
Vorige week vrijdag hebben we een bezoekje gebracht aan het Kasteel van Sinterklaas. Geweldig mooi! De
wegwijspiet heeft ons meegenomen naar de verschillende kamers van het kasteel: de postkamer, de slaapkamer van de pieten, de bakker, de pakjeskamer, de pietenschool en als laatste kwamen we in een kamer uit
waar we Sinterklaas zagen!!

Sinterklaasperiode
We hebben er met de hele school weer een gezellige en feestelijke sinterklaasperiode op zitten. De kinderen
hebben allerlei activiteiten gedaan op school. Zo is in de aula de stal van het paard van Sinterklaas, ‘Ozosnel’,
gebouwd. Kinderen uit de onderbouw hebben deze stal mooi versierd, en zelfs Malle Pietje had er fopcadeautjes ingelegd. De groepen 3 en 4 zijn met de bus naar het kasteel van Sinterklaas gemogen, ook dit was een
geslaagde ochtend. De groepen uit de bovenbouw hebben zich weer mogen buigen over hun surprises en
hebben prachtige knutselwerken gemaakt. Voor de groepen 5 was dat dit jaar voor het eerst. Met hun gekregen envelop met geld erin, zelf een cadeautje voor een klasgenoot kopen. Ook hebben alle klassen hun
schoen mogen zetten en zaten er de volgende ochtend pepernoten, snoepjes en een mandarijn in. Vandaag,
5 december, heeft natuurlijk de Sint met zijn pieten een bezoek gebracht aan onze school. De pieten hebben
dit jaar nieuwe mooie frisse pakken gekregen. Aan alle ouders die de vrijwillige ouderbijdrage hebben betaald:
Hartelijk bedankt. Mede door jullie is de Sinterklaasperiode weer een succes geweest dit jaar, en zijn alle geplande activiteiten door kunnen gaan. Wij wensen iedereen een fijne pakjesavond!
We kijken alweer uit naar de volgende activiteit!

Welkom
Sinds deze week zitten er weer 3 nieuwe kinderen op onze school. Evi Berkers zit in groep 1/2E, Zindine
Bouzagou in groep 1/2F en Noa Jaspers in groep 1/2G. Wij wensen hen een super fijne tijd op OBS ’t Hout!

Eindejaarsviering
Nog even ter verduidelijking: de eindejaarsviering vindt dit jaar plaats op vrijdagochtend 20 december. Binnenkort krijgen jullie meer informatie over de invulling van deze viering.
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Milan van Berne .....
Casper Martens ......
Ties van Heel .........
Isabel van Hoof ......
Rana Özcan ...........
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