Weekmail obs Hagen 6 december 2019
Sint op Hagen
Wat een verrassing donderdagochtend.
In de stal voor het paard van Sinterklaas lagen twee Pieten lekker te slapen. De kinderen kwamen allemaal heel stil naar binnen. Jaimy en Jaysen mochten de Pieten wakker maken. Ze hadden daar heel lekker geslapen, maar eigenlijk ook met Sinterklaas.
Maar waar was Sinterklaas dan? Meester Michel ging op zoek met een camera, zodat we het allemaal in
de hal goed konden volgen. En hij vind de Sint bij de gymzaal, waar hij zich even lekker had gedoucht.
Meester Michel nam Sinterklaas
mee naar school waar alle kinderen op de hal al op hem
wachtten. En toen kon gelukkig
het feest op school beginnen.
De kinderen uit de groepen 1 tot
en met 4 en de peuters doorliepen een circuit van spelletjes,
tekenen, bouwen, een cadeautje
uitzoeken in de pakjeskamer en
natuurlijk op bezoek gaan bij Sinterklaas.
Binnenkort…..
•

•
•
•

In de week van 9 december is er in alle groepen kerstknutselen.

Dinsdagochtend 10 december

Gr 5-6

Dinsdagmiddag 10 december
Donderdagochtend 12 december
Vrijdagmiddag 13 december

Gr 3-4
Gr 1-2
Gr 7-8

Woensdag 11 december gaan de groepen 3 en 4 schaatsen op de schaatsbaan in het centrum.
Donderdag 19 december is er kerstfeest op school.. De kinderen zijn dan vrij om 12.00 uur
en moeten weer op school zijn van 17.30-19.00 uur.
Vrijdag 20 december hebben de kinderen vrij om 12.00 uur. Dan begint voor iedereen de
kerstvakantie.

De grote kinderen hadden Sint geholpen door prachtige surprises voor elkaar te knutselen. Deze
surprises stonden in de dagen voor 5 december al klaar in de hal, zodat ze bewonderd konden worden door alle kinderen. En tijdens het Sinterklaasfeest mocht ieder in de eigen klas zijn surprise
uitpakken en
het gedichtje
voorlezen.

Pepernoten lezen
Afgelopen maandag was er weer Lekker lezen.
De kinderen lazen zelf of met zijn tweeën een boek en kregen daar een handje lekkere pepernoten bij.

Schoolschaatsen voor de groepen 3 en 4.
Woensdag 11 december mogen de groepen 3 en 4 naar de BAX ijsbaan
op het Simonsplein in Doetinchem. Onder professionele begeleiding
worden daar leuke clinics gegeven waarin de kinderen kennis leren maken met de verschillende aspecten van de schaatssport.
Trek gemakkelijke kleding aan, een skibroek bv, en neem een extra setje
droge kleren mee naar school, om daarna op school aan te trekken.
Het dragen van handschoenen is bij het schaatsen VERPLICHT.
In verband met het schoolschaatsen is er deze week,
dus donderdag 11 december, geen Sportmix na
schooltijd.

Kerstviering 2019
Net als vorig jaar willen we voor de kinderen op donderdag 19
december een heerlijk kerstbuffet organiseren. ’s Middags zijn
alle kinderen vrij, maar ze worden van 17.30 tot 19.00 uur weer
op school verwacht.
De bedoeling is dat de verschillende gerechten door de ouders
en/of kinderen thuis zelf gemaakt worden. Het drinken erbij
wordt door de ouderraad verzorgd.
Er hangt vanaf dinsdag 10 december een lijst bij elke klas
waarop u kunt aangeven wat u wilt maken voor donderdag 19
december. U mag ook meerdere gerechtjes maken.
Indien u een warm gerechtje wilt verzorgen zou het ook prettig
zijn als u er ook voor kunt zorgen dat het ook warm blijft. (folie,
plaatje).
Het is erg handig dat u ook, indien nodig, voor een opscheplepel erbij zorgt.
Tekent u alsjeblieft uiterlijk maandag 16 december in.
Als u wilt, kunt u de onkosten voor de zelfgemaakte gerechten declareren bij de ouderraad. Lever dan
de kassabon, vermeld met uw naam en bankrekeningnummer, in bij de leerkracht van uw kind.
Wilt u voor uw kind/kinderen tussen 16 en 19 december een bord, vork, mes, lepel, toetjeslepel
en drinkbeker, voorzien van naam, in een stevige plastic zak aan uw kind meegeven voor het kerstbuffet? Deze spullen komen donderdagavond na het eten vuil weer mee terug in dezelfde plastic zak.
Op donderdag 19 december zijn de kinderen dus ’s middags, vanaf 12.00 uur vrij van school. Vanaf
17.15 branden op het schoolplein de kerstlichtjes en zingt het kerstkoor. Om 17.15 gaan ook de deuren van de school open. U kunt dan het eten binnen brengen naar de klas van uw kind. Vanaf 17.20
mogen de kinderen naar binnen en om 17.30 begint het eten en moeten alle ouders vertrokken zijn!
Vanaf 18.45 staat de Ouderraad op
het plein met een lekker warm
drankje voor de ouders die hun kinderen op komen halen.

Om 19.00 is het kerstfeest op
school afgelopen. De ouders van de
kinderen uit de groepen 1 tot en
met 4 mogen dan binnen hun kind
op komen halen. De kinderen uit de
groepen 5 tot en met 8 komen om
19.00 uur zelf naar buiten.
Vrijdagochtend, 20 december,
is er gewoon school voor alle kinderen. Om 12 uur zijn alle kinderen
vrij en begint de kerstvakantie.

Bij de peuters
Deze week was het dan zover... Sinterklaas komt
op school! We hebben flink geoefend. Hoofd,
schouders, knie en teen!! En een hele hoop sinterklaasliedjes.
Donderdag was hij er dan eindelijk.. Wat was dat
spannend!
We mochten onze schoen ook zetten bij de open
haard en we hebben weer heerlijk gesnoept van al dat lekkers.
Nu Sint weer is vertrokken naar Spanje, kunnen we weer genieten
van de kerstsfeer!
Saya is deze week voor het
eerst bij ons komen spelen en
vorige week is Yelieza bij ons
komen spelen. Welkom!!!
19 december is ons kerstontbijt. Komen jullie in je mooiste
kleding?

