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Kalender november
16 – 23 november
19 november
19 - 20 november
22 november
22 november
5 december
6 december
20 december
18.30 – 20.00 uur

Week van de mediawijsheid
10-minutengesprekken groepen 1 t/m 4
Voorlichtingsavonden voortgezet onderwijs
10-minutengesprekken groepen 1 t/m 4
Facultatieve oudergesprekken groepen 5 t/m 8
Sint Nicolaas komt op school. De kinderen en ouders wachten
gespannen buiten op het schoolplein
Studieochtend. De kinderen komen pas om 13.00 uur op school!
Aan het begin van de avond een Kerstviering voor alle kinderen,
ouders, familie en bekenden. Houd deze avond vrij!

Nieuws vanuit de leerlingenraad
29 oktober was er weer een vergadering van de leerlingenraad.
De leden van de raad gaan zich inzetten voor voetbalgoaltjes op het grasveld. Ook hebben
ze met de OV besproken hoe de kinderen van de school kunnen meedenken over waar de
schoolreisjes heen kunnen gaan.
Er is het idee gekomen om een schoolkrant te gaan maken. Daarvoor komen uit de groepen
5 t/m 8 elk leerlingen die in de redactie van de schoolkrant gaan. De redactie bepaalt wat er
in de schoolkrant komt en hoe de krant eruit gaat zien. We willen proberen om 3 keer per
jaar een schoolkrant te maken. Alle kinderen van de school mogen teksten, stukjes,
oproepjes, tekeningen en zo aanleveren voor in de schoolkrant. Lever het maar even in bij je
eigen leerkracht als je al wat gemaakt hebt.
OPROEP AAN DE OUDERS:
WIE WIL GAAN HELPEN BIJ HET MAKEN VAN DE SCHOOLKRANT?
We zoeken een of twee ouders die de redactie van de schoolkrant gaat helpen bij het maken
van een schoolkrant. Aanmelden bij leerkracht.

Nogmaals Kerstavond op 20 december
In dooraankondiging stond de verkeerde begintijd. We starten vanaf half zeven en gaan door
tot een uur of 8. Ieder mag zelf bepalen wanneer men start.
Sint is nog niet in het land en de Kerstgroep begint al over de Kerstviering van 20 december
a.s.. Waarschijnlijk fronst u nu met de wenkbrauwen maar het om deze avond te organiseren
hebben we VEEL hulp nodig!
OP deze avond organiseert het team en de oudervereniging tussen 18.30 en 20.00 uur een
indrukwekkende Kerstwandeltocht voor de kinderen, alle broertjes en zusjes, ouders, opa’s
en oma’s en andere belangstellenden. U loopt dan zelf met uw gezin met een
routebeschrijving door de wijk en komt dan langs een aantal gezellige Kersttaferelen.
De kinderen mogen verkleed komen waarbij het leukst verklede gezin en kind natuurlijk een
prijsje krijgen. Het is heel gezellig als de kinderen lampionnen hebben of op een andere
manier verlicht zijn.
We hebben de volgende Kersttaferelen in gedachten:
• Scrooge
• Wintersport
• Meisje met de
zwavelstokjes
• Kerstman
• Herders
Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Oliebollenkraam
Een ezeltje
Sterretjes
Worstenbroodjeskraam

•
•
•
•

Engelen
3 koningen
Sneeuwman
Kerststal

• Beschuit met muisjes
• Kerstboomverkoper
• Kerstorkest / muzikant
/ koor
• Smederij
• Schaapstal

Wellicht heeft u nog andere ideeën!!!!!
Voor het bemannen van deze taferelen hebben we hulp nodig. Wie wil helpen? Of kent u
iemand in uw buurt, familie of kennissenkring die dat wil doen? Misschien wil een
vriendengroep van de middelbare school ons ook wel helpen! Vraag het en laat het ons
weten door op dit bericht te reageren. Mogelijk denkt u dat u zelf met uw gezin wilt lopen
maar het is ook heel speciaal als 1 ouder met het gezin loopt en de ander helpt bij een
Kersttafereel!

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen

