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30 november

Pyama zingen groep 1 t/m 5

18.30 u – 19.00 u

__________________________________________________________________________

S

interklaas

De voorbereidingen zijn al getroffen.
Afgelopen maandag heeft een groep ouders
meegeholpen de school te
versieren en die ziet er nu heel
gezellig uit. Hartstikke fijn en
bedankt namens al onze
leerlingen.

Sintnieuws
Op donderdag 30 november mogen de
kinderen van groep 1 t/m 5
van 18.30 uur tot 19.00 uur in hun
pyjama naar school komen. We gaan dan
pyjama zingen en hopen dan bezoek te
krijgen van Zwarte Piet. Om 19.00 uur
kunt u uw kind weer in de klas ophalen.
Maandag 4 december bezoekt
Sinterklaas ’s middags onze school vanaf
13.30 uur tot 15.30 uur. Groep 6, 7 en 8
vieren op deze dag Sinterklaas met
surprises. Zorg ervoor om op tijd op school
te zijn, want om 13.25 u gaan we opstellen
in de Hortensiastraat om de Sint te
ontvangen.

O

S

chaatsen

De groepen 6 - 7 en 8 zijn dit jaar opnieuw
uitgenodigd om te komen schaatsen bij
Dongen- Ice. Deze organisatie gaat haar
schaatsbaan opnieuw optrekken op het
Wilhelminaplein. Wij hebben ingeschreven
voor maandag 18 december a.s.

S

taken

We hebben nog geen idee welke kant het
op gaat met de onderhandelingen tussen
Minister Slob en de onderwijsbonden. Wij
wijzen u wel vast op de mogelijke
stakingsdatum van 12 december a.s.
waarbij opnieuw het basisonderwijs
mogelijk haar deuren gaat sluiten. Zodra er
meer bekend is zullen wij u nader
informeren.

uderavonden

Op 04 en 07 december organiseren wij
onze oudergesprekken. U heeft eerder de
uitnodiging al ontvangen en als het goed is
nu ook het tijdstip waarop wij u graag
willen spreken.

O

uderenquête

In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt
u een toelichting op de ouderenquête met
een verslag van de bijeenkomst van
afgelopen dinsdagavond. Eind januari zal
e.e.a. een vervolg krijgen.
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S

choolfruit

Komende week krijgen wij aangeboden
Tomaat, Mandarijn en Peer
Wist u overigens dat:
De aanbevolen hoeveelheid groente en fruit
verschillend is voor jongere en oudere
kinderen. De aanbevolen hoeveelheid is:

Gram groente per
dag
Porties fruit per
dag

1-3
jaar

4-8
jaar

9-13
jaar

50100

100150

150200

1,5

1,5

2

Een prettig weekend
gewenst!

b.s. de Vlinderboom – Hortensiastraat 2 – 5102 XS Dongen – T 0162-312050
E vlinderboom@vlinderboom.nl – www.vlinderboom.nl

