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Nieuwsbrief 15
Bijlage
- Deelgoed
Verzoek
In verband met Sint krijgen de kinderen morgen iets te drinken en te eten op school. Daarom
willen wij u vragen om een drinkbeker mee te geven aan uw kind(eren).
Deelgoed
Wij willen u graag herinneren aan de brief in de bijlage. Uw bijdrage van speelgoed wordt erg
op prijs gesteld. Inleveren kan t/m vrijdag a.s.
In de bijlage vindt u een uitleg over het project Deelgoed. Het is een project waar kinderen
op school een week speelgoed kunnen lenen.
Letter van de week voor de onderbouw
In de onderbouw wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan de letter N.
De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de N.
Sinterklaas
De Sint zal morgen onze school bezoeken.
Sint zal iets na 8.30 uur aankomen. De tassen mogen vanaf 8.15 uur wel eerst naar binnen
worden gebracht. Daarna gaan we weer naar buiten en zoeken de kinderen de leerkracht op.
De ouders kunnen op de betonnen rand van het plein kijken. Wanneer hij er is, wordt hij door
ons ontvangen en verwelkomd door een dans van de kinderen.
Daarna gaan de kinderen naar de klassen en gaan we ons programma afwerken.
De kinderen van de bovenbouw brengen vanaf 8.15 uur eerst de surprise naar de groep en
gaan dan ook naar buiten. Zij zijn de hele ochtend erg druk met het uitpakken van de surprises en het voorlezen van de gedichten. Het kan zijn dat het iets langer duurt dan 12.30 uur
omdat we iedereen de tijd willen geven voor zijn of haar surprise.
Bericht van de ouderraad
In de vorige nieuwsbrief hebben we onderstaand bericht geplaatst. Tot nu toe hebben zich
maar 3 ouders ingeschreven. Wij willen u nogmaals vragen om te komen helpen. Vele handen maken licht werk. Bij voorbaat dank.
Beste ouders,
In deze gezellige, maar ook drukke periode hebben we uw hulp hard nodig om onder andere
de school weer leuk aan te kleden voor de kerst.
Op de deuren van de klaslokalen hangen intekenlijsten voor het opruimen van de Sintversiering (woensdag 5 december vanaf 12:30 uur), het versieren voor kerst (vrijdag 7 december
vanaf 8:30 uur) en voor het opruimen van de kerstversiering (vrijdag 21 december vanaf 8:30
uur).
Alle hulp is welkom, ook al u kunt u bijvoorbeeld maar een uurtje, zodat we er voor de kinderen een gezellige, mooi aangeklede school van kunnen maken!!
Hartelijke groet van de ouderraad.
1

Anne Frank Montessorischool
Forsythiastraat 1
6982 BA Doesburg
0313-476407
info@montessorischooldoesburg.nl
www.montessorischooldoesburg.nl

Anne Frank
Montessorischool Doesburg

Overblijfouders
Datum

Pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur

Ma 10 dec

Safaa Naile Carolien Kitty

Di 11 dec

Naile Safaa Sibel

Do 13 dec

Sibel Lisanne C

Vrij 14 dec

Naile Sibel Safaa

Met vriendelijke groet van het team
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