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Agenda
Woensdag 5 december

Eupenjournaal van november komt op de website
(vaneupen.nl)
Sinterklaasviering

Donderdag 6 december

Alle leerlingen vrij. Studiedag.

Dinsdag 11 december

18:30 uur MR

Vrijdag 14 december

Bulletin

Donderdag 20 december

Kerstdiner 18:00-19:00 uur

Maandag 3 december
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Vrijdag 21 december

Leerlingen vanaf 12:30 uur vrij. Start kerstvakantie

Maandag 7 januari

Weer naar school

Actie Kinderpostzegels, 10.888 euro!
De leerlingen van de groepen 8 hebben dit jaar weer kinderpostzegels verkocht. Dat hebben zij op een
geweldige manier gedaan. Zij hebben maar liefst 10.888 euro opgehaald. Wat een bedrag! We zijn super
trots op hen.

Sinterklaas op school
Wat hebben we alweer veel beleefd rondom de aankomst van Sinterklaas. Vanaf maandag 12 november
hebben we in bijna alle klassen het Sinterklaasjournaal gevolgd, werden er pepernoten gebakken, zijn er al
veel pietenplaatjes geruild, sint- en pietenknutsels gemaakt en mochten we gisteren met de hele school
onze schoen zetten. Wat was dat leuk en wat was het gezellig in de hal. Toen we vanmorgen op school
kwamen was er in iedere schoen een cadeautje en een heleboel pepernoten gestrooid.
Ook de komende dagen volgen we het Sinterklaasjournaal nog op de voet en hopen we dat Piet Snot een
echte Piet mag worden en de hoofdpiet, die is weggelopen met het grote boek, snel weer terug is in het
grote Pietenhuis.
Als alles goed gaat komt Sinterklaas op woensdag 5 december ook bij ons op school en hopen we dat de
tocht hiernaartoe goed zal verlopen. Op welke manier zal hij dit jaar weer onze school vinden ?…..
Woensdagmorgen 5 december worden alle kinderen om uiterlijk kwart voor 9 op school verwacht en
wachten ze buiten samen met de juf of meester tot Sinterklaas aankomt.
Het zal duidelijk zijn aangegeven waar de kinderen gaan staan.
Ouders die het fijn vinden om ook te wachten op de aankomst van Sinterklaas zijn natuurlijk van harte
welkom, maar wordt gevraagd om niet tussen de kinderen te blijven staan, maar een plekje te zoeken
achter de kinderen. Ook dit zal duidelijk worden aangegeven.
Vandaag en ook na het weekend zijn er nog diverse activiteiten gepland in alle klassen en zullen er nog heel
wat pepernoten gebakken worden.
We wensen iedereen veel plezier in deze, af en toe spannende, maar o zo gezellige tijd!

Sinterklaas in de bovenbouw
In de bovenbouw hebben de kinderen een brief
gekregen van de Sint. Hij stelde voor dat de klas
surprises zouden gaan maken i.p.v. dat de Sint
allemaal aparte cadeautjes mee zou brengen. Dat
scheelt een hoop tijd, maar hij beloofde wel dat
voor een klassencadeau zou zorgen. Zo gezegd, zo
gedaan en werden rond de aankomst van
Sinterklaas lootjes getrokken. Er heerst nu een
geheimzinnige sfeer in de hele
bovenbouw…..want je moet proberen om niet te
vertellen voor wie je iets maakt, want dan is het geen verrassing meer. Dat stond ook in de brief van
Sinterklaas.
Iedereen is nu volop bezig met inkopen doen, surprises maken en een gedichtje bedenken.
Een leuke, gezellige, maar ook drukke en spannende tijd. Want ook is er af en toe nog tijd voor een
aflevering van het Sinterklaasjournaal.

hij
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Let op : Om het sinterklaasfeest op school op woensdag 5 december rustig te laten verlopen, maar nog
meer om die dag rustig te starten heeft Sinterklaas gevraagd aan ons of
’s morgens wel iedereen op tijd buiten kan zijn zodat hij van iedereen een glimp kan opvangen en er niet
nog kinderen in school rennen met hun surprises en in de stress raken of het allemaal wel lukt.
Zijn idee was dan ook om de surprises op Dinsdag 4 december al mee te nemen of af te laten geven op
school.
Dit kan tussen 7.45 uur en 17.00 uur. Dit stond ook al in de brief van de Sint,
maar een geheugensteuntje in deze drukke dagen kan geen kwaad. Dan heb je
een heerlijke rustige dinsdagmiddag, geen surprise stress meer, wordt de klas al
ingericht en klaargezet en wachten we met de héle school op woensdag 5
december buiten op de aankomst van Sinterklaas en zijn zwarte pieten.

Lerarentekort; Vervanging
Afgelopen week hebben we de krapte in de vervangerspool alweer flink gevoeld als school. Momenteel zijn
er verschillende collega’s ziek (geweest) en we merken dat er nu weinig/geen vervanging is. Dat hebben we
ook deze weken weer intern opgelost doordat collega’s meer komen werken of hun ambulante taken aan
de kant zetten. Dat er meerdere juffen of meesters in 1 week voor een klas staan kunnen we helaas niet
meer vermijden. We doen er alles aan om de continuïteit zo goed mogelijk te waarborgen, maar onze
mogelijkheden worden steeds beperkter.
Mocht u een lesbevoegdheid hebben of iemand kennen met een lesbevoegdheid, die in geval van nood wel
eens wil ondersteunen, laat het ons weten.

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig.
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

03-12 Lucas gr4/5
03-12 Hai gr1/2C
05-12 Davy gr1/2A
07-12 Keremdeniz gr3A
08-12 Levi gr3B
10-12 Teun gr5
12-12 Kaiss gr6/7B
14-12 Annelie gr6/7B

FIJN WEEKEND!
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