NIEUWSBRIEF 1-12 -2017
Agenda
5 december
5 december
6 december
6 december

Sinterklaasfeest
Nijntje om 10 uur gesloten
Speelgoeddag onderbouw
Inloop tot 8.30

19 december
21 december
8 januari

Kerstviering
Start kerstvakantie
1e schooldag 2018

Vanuit de Sinterklaascommissie
Sinterklaasfeest bij Nijntje
Op 5 december vieren we ook op de
Schroederschool weer het Sinterklaasfeest.
De kinderen moeten die dag iets eerder op school
zijn en als de eerste bel gaat, om 7.12, direct hun
eigen lokaal in gaan. Vanuit de klas gaan alle
kinderen naar het plein om de Sint en zijn Pieten te
verwelkomen.
Het is die dag extra
belangrijk om op tijd
te komen!
Uiteraard zijn ouders
welkom om te blijven
kijken naar de intocht,
maar het is het feest van de kinderen en daarom
vragen we alle ouders om achter de kinderen te
staan.
Na de intocht gaan alle kinderen weer naar hun
eigen groep. Sinterklaas zal deze ochtend in alle
groepen een bezoekje brengen.
Sint en zijn Pieten worden om 12.15 weer door alle
kinderen op het plein uitgezwaaid. Daarna gaan de
kinderen hun tassen in de klas halen en mogen ze
mee naar huis.
Op 6 december mogen de kinderen iets later naar
school komen. Er is die dag een inloop tot 8.30 uur.

De kinderen van Nijntje hebben
Sinterklaasfeest tot 10 uur.
Om 10 uur moeten alle kinderen
van Nijnje worden opgehaald. Deze dag sluit Nijntje
om 10 uur.

Betaling schoolgeld
Vandaag, 1 december vervalt de volgende
betalingstermijn voor het schoolgeld. Als u nog niet
betaald heeft, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen?
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Jaarboek
De jaarboekcommissie is op zoek
naar ouders of grootouders die
zelf op de Schroederschool hebben gezeten
voor een “dubbelinterview” samen met hun
(klein) kind.
Foto-opdracht voor kinderen: thema sport en
hobby’s
Mail voor 1 december je foto’s naar
jaarboek@schroederschool.net

