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Nieuws van Sint
Eindelijk weten we wat de bedoeling is van al die pietenplaatjes die we steeds maar vonden in de
groepen! Dinsdag hebben we leesplankjes gevonden in de groepen. Daar horen deze plaatjes
op. Het is de bedoeling dat je alle verschillende soorten plaatjes hebt. We konden tot nu toe met
de pietenplaatjes al wel al leuke spelletjes doen, zoals kwartetten of memory. Ook het ruilen was
leuk.
Dinsdag, 27 november mochten de kinderen op school hun schoen zetten. En gelukkig heeft Sint
in de nacht tijd gevonden alle lieve kinderen op onze school te bezoeken! Wel een troepje was
het, de rommelpiet was er ook weer bij.

De dag dat Sint bij ons op school komt, komt steeds dichterbij! We tellen de dagen af tot 5
december….
Hieronder staat belangrijke informatie over deze dag:
Op woensdag 5 december houden we op school onze jaarlijkse Sinterklaasviering. De kinderen
mogen die dag gewoon hun fruit en drinken meenemen. Naast het bezoek van Sint en zijn Pieten
in de groep, gaan we gezellige dingen doen.
Omdat we de Sint op tijd willen ontvangen zou het fijn zijn als de leerlingen van de groepen 1 en
2 deze dag vijf minuten eerder op school kunnen zijn. Zo kunnen deze leerlingen ook op tijd bij
de viering zijn. De leerlingen van de groepen 1-2 mogen deze dag dus om 8.20 uur naar de
klas. Alle ouders zijn van harte welkom op de speelplaats! Wanneer het regent kunnen de ouders
wegens ruimtegebrek in de aula helaas niet aanwezig zijn.
Het wordt vast weer een spannende en leuke dag!
Team

Bericht van de Oudervereniging
Vorige week heeft u tegelijk met de nieuwsbrief schrijven ontvangen van de Oudervereniging
waarin ze om uw ouderbijdrage vraagt.

Wist u dat
Het juiste emailadres om kopij aan te leveren voor het Hofnieuws
nieuwbrief.zeelsterhof@veldvest.nl is?
Het Hofnieuws wordt sinds oktober op dinsdag gemaakt en op woensdag verstuurd.
Kopij kunt u uiterlijk maandag aanleveren.

Denkt u nog aan…
het invullen en ondertekenen van de vragenlijst die verstrekt is naar aanleiding van de wet op de
privacy (AVG)? Vorige week heeft uw kind een brief meegekregen. We ontvangen deze brief
graag voor 1 december. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Gevonden voorwerpen
De kist met gevonden voorwerpen is vol. De kist staat in de aula naast het personeelstoilet. De
kleinere voorwerpen (sleutels, brillen, sieraden) worden in een kistje op de kamer van de
administratie bewaard.
Komt u eens kijken of er iets van u of uw kind bij ligt?

Agenda
Woensdag 5 december: Sint op school
Donderdag 6 december
studiedag, alle leerlingen vrij
Datum kerstviering volgt zo spoedig mogelijk
Maandag 24 december t/m zondag 6 januari: kerstvakantie, alle leerlingen vrij
Dinsdag 8 januari 2019
rondleiding nieuwe leerlingen, aanvang 16.00u

