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Sinterklaasviering op school
Kerstknutselen
Groepen 4 t/m 8 schaatsen bij Schagen on Ice
Kerstviering van 17.30u tot 19.00u
Start kerstvakantie, kinderen zijn om 12.00u vrij!
We verwachten iedereen weer fris op school.
luizencontrole

Welkom nieuwe kinderen
In groep 1 heten we Jilles Fuhler en Tom Krijders welkom. Zij zijn gestart bij juf
Nynke en juf Greta. We wensen Jilles en Tom veel plezier bij ons op ’t
Zwanenest.
Afsluiting Schip Ahoy!
Het schoolbrede thema Schip Ahoy! hebben we afgelopen woensdag afgesloten.
Groep 7/8 had eerst een Zwaneshow. Daarna kon in alle klassen het werk van de
kinderen bekeken worden. Wat een belangstelling! Erg leuk om te zien hoe
enthousiast de kinderen hun werk aan hun familie lieten zien.
Sinterklaasfeest
Woensdag 2 december gaan we weer ouderwets gezellig Sinterklaasliedjes
zingen in de grote hal van 08:20u tot 08:30u.
Donderdag 3 december doen we dit nog eens dunnetjes over!!! Sinterklaasliedjes
zingen van 08:20u tot 08:30u
Vrijdag 4 december komt Sinterklaas natuurlijk ook op 't Zwanenest (als alles
goed gaat....). We verwachten hem rond 08:30u en u mag hem natuurlijk samen
met uw kind(eren) opwachten op het schoolplein.
Na de gezamenlijke start in de hal, zal de Sint met zijn Pieten alle klassen eren
met een bezoekje.
De kinderen zijn al druk bezig met de voorbereidingen.
De groep 4 t/m 8 hebben ’s middags gewoon school. Zij zullen dan diverse
activiteiten doen met betrekking tot het Sinterklaasfeest.
Knutselen voor Kerst
Het klinkt nog ver weg, maar het is sneller dan het lijkt: De kerst. Om zo snel
mogelijk in de kerststemming te komen, organiseren we maandagmiddag 7
december een knutselmiddag. Dit doen we met de hele school. In alle klassen
zijn andere knutselopdrachten in het thema Kerst te doen. De kinderen kunnen
kiezen met welke opdracht ze aan het werk gaan. Dit betekent dat alle kinderen
door elkaar en met elkaar bezig zijn.

In sommige groepen is hulp nodig van ouders. Via de klassenmail wordt hier
naar gevraagd door de desbetreffende leerkracht.
Kerstdiner
Op woensdag 16 december is het kerstdiner. Vanaf 17.20u zullen de deuren
open zijn en kunt u uw zoon/dochter naar de klas brengen. Om 17.30u starten
wij met de kinderen in de klassen. Rond 18.15u gaan de kinderen luisteren naar
een slotconcert van groep 6 samen met de Schagens Harmonie. Hiermee sluit
groep 6 het project “Blazen in Schagen” af. De ouders van de leerlingen uit groep
6 zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 18.45u staat buiten voor u
de Glühwein klaar. Om 19.00u kunnen de kinderen worden opgehaald in de klas.
Een kerstdiner zonder lekker hapjes, is geen kerstdiner. Ook dit jaar vragen we
hiervoor weer uw hulp. Na het Sinterklaasfeest krijgt u van de Kerstcommissie
hierover verdere informatie.
Schaatsen in Schagen
Op donderdag 15 december mogen we schaatsen op de overdekte ijsbaan op de
markt in Schagen.
Onze school is in de middag aan de beurt. Om het overzichtelijk te houden
hebben we besloten dat dit jaar de groepen 4 t/m 8 gaan schaatsen. De ouders
van de leerlingen uit deze groepen krijgen via de klassenmail verdere informatie
over dit leuke en sportieve uitje!
Nieuws van de MR
Het schooljaar is alweer een tijdje op gang. Zo ook de activiteiten van de MR. Er
zijn 2 vergaderingen geweest. Vanaf deze week staan de notulen op de site van
de eerste vergadering. Hier kunt u ook zien wie er in de MR zittend zijn dit
schooljaar.

