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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Komt sinterklaas naar Wijchen?
Het sinterklaasjournaal is weer begonnen en we volgen het allemaal met veel plezier en ook natuurlijk met
een beetje gezonde spanning. Gisteren werd duidelijk dat sinterklaas weet ik welke plaats hij aankomt dit
jaar. Zou het misschien Wijchen zijn ? We hopen het natuurlijk allemaal.
Wisten jullie dat ook wij de tekeningen naar de burgemeester, mevrouw
van Beek, kunnen sturen? Er is geen intocht waar we allemaal bij kunnen
zijn, maar door de tekeningen weet de sint dat hij welkom is in Wijchen.
Het is natuurlijk nog wel een beetje spannend. Gisteren kwam de boot
stil te liggen, want de kolen zijn op. Hoe gaan ze dat oplossen ?
Alle juffen en meesters maken zich toch geen zorgen. We weten dat het ook dit schooljaar weer goed komt.
Maandag gaan we na schooltijd het gebouw alvast in sinterklaassfeer brengen. Komende week trekken de
kinderen van de groepen 5 t/m 8 ook alvast lootjes voor de surprises.
We weten namelijk dat we ook dit jaar weer geluk hebben, dat sinterklaas op 4 december op onze school
zijn verjaardag komt vieren.
We kijken uit naar een gezellige sinterklaastijd in de klassen!
Mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 16 – 20 november
Maandag
16 nov. Deze week:
 oudergesprekken
groep 8
 lootjes trekken
groep 5 t/m 8
Dinsdag
17 nov. School in sintsfeer
Woensdag
18 nov.
Donderdag
19 nov.
Vrijdag
20 nov. Schoenen mee naar
school

Week van 23 – 27 november
Maandag
23 nov.
Schoen zetten

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

24 nov.
25 nov.
26 nov.
27 nov.

Alle kleuters vrij

GROEN schoolplein
Sinds deze week is ons onderbouwplein verder verfraaid. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat ook de
beplanting in de daarvoor bestemde bakken is geplaatst.
Naast de nieuwe inrichting en een kunstwerk is het plein dus nu ook een GROEN schoolplein. Bedankt
gemeente voor jullie inspanningen. Het speelplezier van de kinderen is groot en wij zijn dan ook blij met het
eindresultaat!
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