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Maandag 11 november 2019
Belangrijke data
Ma. 11 nov.
Vr. 15 nov.
Za. 16 nov.
Vr. 22 nov.

Sint Maarten
Studiemiddag (alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)
Intocht Sinterklaas Almere Haven
Meesterwerkviering groep 1/2

Nieuws van de school
Regel van de week
Ik loop en praat rustig in de school.

Sinterklaasnieuws
Zaterdag komt Sinterklaas aan in het land. Hieronder hebben wij enkele belangrijke zaken
opgesomd.
 Vrijdag 15 november versieren we in de ochtend (vanaf 8.30 uur) de school voor Sint.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind.
 Maandag 18 november trekken de bovenbouw leerlingen in hun klas lootjes.
 Op vrijdag 22 november zetten we onze schoen en hopen dat Piet er in het weekend
iets in zal doen.
 De surprises dienen op woensdag 4 december op school te worden ingeleverd vóór
14.30u.
 Op 5 december komt Sinterklaas aan bij de achter ingang (kant van de bus). De
kinderen gaan tot 12.00uur naar school en zijn de middag vrij.
 De parkeerplaatsen dienen aan die kant van de school daarom vrij te blijven. U kunt de
vakken gebruiken voorbij de school.
 Er zullen ouders en leerkrachten in opvallende hesjes lopen. Zij zijn er voor de veiligheid
van alle betrokkenen. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht de aanwijzingen op te
volgen.
 U kunt uw kind bij de leerkracht brengen. Na de aankomst gaat de leerkracht met de
kinderen naar binnen. U kunt zelf blijven kijken en achter de leerlingen staan. U mag
mee naar binnen om de suprises te bewonderen.
 Op do 6 december is er inloop tot 09:30 uur.
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Bericht vanuit Schoolfoto.nl
Enige tijd geleden heeft de leerkracht de inlogkaarten van Schoolfoto.nl aan de kinderen
uitgedeeld. Wij willen jullie er graag op attenderen dat de kortingscode 5635 van 20%
nog even geldig is voor de fotosets. Deze loopt t/m 30 november 2019.
Daarbij hebben wij nu nog een extra kortingsactie lopen! Wanneer de code CANVAS19
gebruikt wordt, krijg je 20% korting op een canvasdoek.

Sint Maarten op het Meesterwerk
Ook dit jaar kunnen alle leerlingen van de buurt
terecht op het Meesterwerk.
Op maandag 11 november zal er vanaf
18:00 uur tot 19:00 uur een delegatie van het
team aanwezig zijn om de kinderen te
ontvangen. Natuurlijk willen ook wij graag een
mooi liedje horen en trakteren wij de kinderen
die langs komen op iets lekkers.

Studiemiddag
Op vrijdag 15 november zijn alle leerlingen om 12.00 uur uit.
De leerkrachten hebben deze middag extra de tijd voor hun administratie. Denkt u
bijvoorbeeld aan het evalueren en opstellen van groepsplannen.
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