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Vrijdag 1 december
2017

datum

Activiteit

Dinsdag 5
december

SINTERKLAAS op school

Dinsdag 5
december

Alle leerlingen om 12.00
uur vrij

groep

opmerking

1-8

Bezoek SINTERKLAAS

Inhoud:
Belangrijke Data

De afgelopen weken waren de groepen
druk (soms heel druk) met alle
ontwikkelingen op het
Sinterklaasjournaal. Omdat Sinterklaas
dit enorm kan waarderen, heeft hij ook
dit jaar besloten om op 5 december een
bezoek te brengen aan Het Spectrum.

Bezoek SINTERKLAAS
De aankomst

De aankomst

Vervolgens

Sinterklaas zal aanstaande dinsdag rond 8:30 aankomen bij ons op de school.
De kinderen hoeven deze dag daarom niet eerst de klas in, maar mogen op het
plein blijven wachten.

Belangrijke informatie
Gefeliciteerd!

Het grote plein zal worden afgezet met linten
en we willen de leerlingen vragen om niet op
dit plein te komen, mede omdat hier een
geluidsinstallatie klaar zal staan. De ouders
zijn uiteraard ook van harte welkom om bij de
aankomst aanwezig te zijn.
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Vervolgens
Na de aankomst gaan alle leerlingen naar
hun eigen klas. Er is dit jaar geen ‘extra
aankomst’ voor de onderbouw, zoals dit in
het verleden wel is geweest. Op deze manier
hebben de kinderen langer de tijd om bij
Sinterklaas op bezoek te gaan.

Belangrijke informatie
De OR zorgt deze dag voor drinken en een koekje. Als
u denkt dat uw kind daar geen genoeg aan heeft, mag
u natuurlijk altijd fruit meegeven.
Het is handig als de kinderen in de groepen 1 t/m 4
een plastic zak met hun naam erop meenemen, zodat
alle cadeautjes weer heelhuids mee naar huis kunnen.
We hopen op een gezellige dag!
Team obs Het Spectrum

Gefeliciteerd!
Dinsdag 5 december viert Sinterklaas zijn
verjaardag. Hij wordt heeeeeeeeeel oud.
We wensen Sinterklaas een hele fijne
verjaardag toe.
En voor alle leerlingen op onze school: Heel
veel plezier op deze bijzondere dag.
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