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Peuterspeelzaal Sintnieuws
De peuters van de Dwergen, Droomvlucht,
Roodkapje, Kabouters, Doornroosje en
Sprookjesboom mogen hun schoen zetten.
U kunt de schoen uiterlijk op 23 november
inleveren bij de leidsters. De Draakjes en
Hans en Grietje knutselen een eigen
schoen in elkaar. Op maandag 26
november bezoeken de peuters het
Pietenhuis. De ochtendkinderen kunnen,
uiterlijk om 12.00 uur, opgehaald worden
in het Pietenhuis (voormalige Lidl-winkel).
Zwemtoernooi groepen 5 t/m 8
Afgelopen woensdag
waren de voorrondes
van het zwemtoernooi
voor kinderen uit groep
5 tot en met 8.
Meester Jasper verzorgde de begeleiding
en coaching. Iedereen heeft super zijn
best gedaan. De uitslag wordt binnenkort
bekend gemaakt. Het was een gezellige
middag
Vraag groepen 3
Op 4 december willen de groepen 3 een
bezoek brengen aan een banketbakkerij.
Bent u of kent u iemand die onze groep
(circa 30 personen) kan vervoeren? Het
gaat om 3 bezoeken op dezelfde dag.
Belangrijke data
17.11 Intocht Sinterklaas Zaandam en
Rotterdam
19.11 Medezeggenschapsraad
vergadering
20.11 SKVR de Gruffalo groepen 1-2 e, f
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Knutselen in groep 3

Wat was het
gezellig in groep
3. Bij het
knutselen van
een prachtige
stoomboot werden de kinderen geholpen
door spontane hulpouders. Het resultaat
is prachtig en de kinderen zijn apetrots!
Inlooples peutergym
De ouders van de peuters op het
hoofdgebouw mogen op vrijdag 23
november de gymles bijwonen. De
Dwergen starten om 10.50 uur, de
Kabouters om 11.25 uur, Droomvlucht en
Roodkapje om 13.00 uur. U bent van harte
welkom met ons mee te doen.
Herfstwandeling

De peuters van de
Hoensbroeksingel
hebben een heerlijke
boswandeling gemaakt.
Zij hebben de mooiste
bladeren mee naar school genomen
20.11 SKVR Dieren verzamelen groep 5c
en 6a, b en c
23.11 Koffieochtend ouders
Inlooples peutergym Hoofdgebouw
26.11 Groep 8 VO- avond
Haventaaltrip groepen 6
Bezoek Pietenhuis peuters
27.11 SKVR Dierenverzamelen gr. 6b, c
Scholenbezoek gr. 8
28.11 Sintfeest Focus groep 1 t/m 3
Bliksemstage groep 8b
29.11 Bezoek Pietenhuis groepen 3
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