5 december - nummer 15

Het Vijfblaadje
Kalender december
6 december

Studiedag. Alle kinderen vrij

19 december

Schaatsen groep 3 t/m 8

20 december

Kerstviering

21 december

Alle groepen om 12.30 uur uit

24 december t/m
4 januari

Kerstvakantie

Wie zijn er jarig?
8 december

Robiènne (groep 7)

9 december

Owen (groep 5)

11 december

Jaylinn (groep 3)

11 december

Roxy (groep 1-2A)

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

School informatie

Morgen studiedag
Vandaag is een spannende dag. Eerst Sinterklaas op school en
vanavond Pakjesavond. Gelukkig hebben de kinderen morgen
een vrije dag. Kunnen ze lekker bijkomen en met de cadeautjes
spelen.

We wensen iedereen een fijne pakjesavond!

Sinterklaas op school
Vandaag was Sinterklaas op bezoek op Het Vijfblad! Alle kinderen stonden bij het hek te wachten, maar
Sinterklaas en zijn Pieten waren op het dak. Gelukkig kwamen de Sint en de Pieten naar beneden. Alle kinderen
zaten ondertussen te wachten in de aula. Hierna werden alle groepen bezocht. De onderbouw kreeg een
cadeautje van de Sint en de bovenbouw heeft erg mooie surprises en gedichten gemaakt. Het was een gezellige
ochtend.

Kerstviering op het Vijfblad
De maand december is weer gestart. Een maand vol feesten, gezelligheid en dit jaar ook creativiteit. De groepen
zijn druk met de voorbereiding voor de Kerstavond. Deze vieren we op donderdag 20 december van 17.30 uur
tot 19.30 uur.
In het eerste uur organiseren we in de klassen een kerstdiner. We verzoeken iedereen een kleine bijdrage te
leveren aan het diner. Vanaf vrijdag 7 december hangen er papieren kerstbomen met ballen op de deuren van
de klassen. Op die bal staat een gerechtje. Kies samen met je kind een gerechtje en haal die bal van de boom.
Op 20 december zien we de gerechtjes graag om 17.30 uur bij de start van het diner. We sluiten deze avond af
met een opvoering van de groepen 2, 4a en 4b en 7. De andere groepen zorgen voor het decor.

Verkeer
In de afgelopen periode is er een onderzoek gedaan naar de knelpunten in het verkeer rondom de school.
Binnenkort krijgen we als school een terugkoppeling van dat onderzoek. Inmiddels hebben een paar ouders zich
aangemeld voor de verkeerscommissie. Super! Daar zijn we blij mee. Met de resultaten van het onderzoek roep
ik de nieuwe verkeerscommissie een keer bij elkaar om samen te bekijken wat we als school kunnen doen. Ook
de gemeente is aan zet... wellicht hebben zij actiepunten! We houden u op de hoogte. Het blijft altijd het
prettigste als u zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school komt. Hoe minder auto's hoe beter en
veiliger.

Buitenschoolse informatie

