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Kalender
Week van 15 nov. t/m 19 nov. 2021
Maandag
15 nov.
School versieren in
sintsfeer
Dinsdag
16 nov.
Woensdag 17 nov.
Donderdag 18 nov.
Vrijdag
19 nov.
Schoen meenemen

Week van 22 nov. – 26 nov. 2021
Maandag
22 nov.
Schoen zetten
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

23 nov.
24 nov.
25 nov.
26 nov.

Sinterklaas weetjes op een rij:
DE SCHOEN ZETTEN!
Op maandag 22 november mogen álle kinderen van de groepen 1 t/m 8 de schoen zetten.
De schoenen, die natuurlijk versierd mogen worden, kunnen vanaf vrijdag 19 november mee naar
school worden genomen.
Sinterklaas houdt héél erg van mooi geverfde, of geknutselde schoenen! Ze moeten natuurlijk wel
opvallen, zodat Sint en de Pieten ze niet kunnen missen! Zeker weten dat er dan wat in komt!!!
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zetten ook hun schoen!
VRIJDAG 3 DECEMBER
Ook dit jaar brengt de sint weer een bezoek aan de Paulusschool. Dit vieren we vrijdag 3
december. De kleuters zijn deze dag om 12.15 uur uit.
MAANDAG 6 DECEMBER
Alle groepen zijn vrij in verband met een studiedag.

Boomplantdag – bericht uit groep 5-6B
Wij zijn groep 5/6B van de Paulusschool!
We gingen op 11 november 30 fruitbomen en
struiken planten in park Wijchen noord.
We kwamen op school. Hebben 2 boom-quizzen
gedaan om even op te warmen en toen moesten we
onze laarzen/oude schoenen aan doen. Daarna
gingen we 2 aan 2 in een rijtje naar het park. We
liepen en liepen en liepen en na ongeveer 5 minuten
lopen waren we er. De wethouder mocht de eerste
boom planten. En daarna volgden alle andere
kinderen. Het ging best snel.

We hebben zo’n 40 boompjes en struikjes geplant.
Over 2 jaar kun je er fruit plukken en eten. Wij hebben er nu al zin in mmm…
Groetjes,
Thirza & Noa
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