Nieuwsbrief GO! De Sprong

Via deze nieuwsbrief willen we jullie weer op de hoogte brengen van het
reilen en zeilen in onze school en dit voor de komende periode!
Dus neem even de tijd om onze nieuwsbrief door te lezen.
Veel leesplezier…

KALENDER

Linde Verstappen
Directeur

Voorleesweek (L1)
Van maandag 19.11.2018 tot
vrijdag 23/11/2018

Sprookjesvoorstelling (K2–K3)
Woensdag 21/11/2018 om 10u30
Woensdag 28/11/2018 om 10u30

Bezoek van de Sint
Woensdag 05.12.2018

Oudercontact + Rapport
Dinsdag 18.12.2018 vanaf 15u30

Op vrijdag 26 oktober jl. vond onze jaarlijkse griezelrun plaats. Alle
kinderen liepen zoveel mogelijk rondjes, want hiervoor hadden ze
natuurlijk sponsors gezocht.
De kinderen die hun sponsorkaart samen met de centjes nog niet hebben
binnengeleverd kunnen dit uiterlijk vrijdag 23 november a.s. bezorgen
aan de klasleerkracht.
We willen vervolgens ook nog even alle aanwezige ouders, grootouders,
sympathisanten… bedanken voor hun aanwezigheid, maar vooral voor
het supporteren. Onze kinderen vonden het super!

Warme wintermarkt
Dinsdag 18.12.2018 vanaf 15u30

Kijkdag voor peuters

Op woensdag 5 december 2018 zullen de Sint en zijn pieten, een
bezoekje brengen aan de kinderen van GO! BS De Sprong!

Woensdag 19.12.2018 om 10u00

Volgens de laatste mededelingen van de hoofdpiet gaan ze eerst naar de
wijkschool. Nadat onze kleinste kleuters hun cadeautje en hun
snoepgoed in ontvangst hebben genomen, worden de Sint en zijn pieten
met de “Sintbus” naar het hoofdgebouw gebracht.
Hier worden de Sint en zijn pieten verwelkomd door de kinderen van de
2de kleuterklas t.e.m. het 2de leerjaar.
De pieten zullen uiteraard ook de andere
klassen bezoeken, want de Sint heeft
beloofd voor iedere leerling iets lekkers
mee te brengen…
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Op dinsdag 18 december 2018 organiseren we tijdens het oudercontact een warme wintermarkt. U bent dan
ook van harte welkom vanaf 15u30 samen met uw kind(eren). Uiteraard zijn opa’s, oma’s, nonkels, tantes,
vrienden en kennissen eveneens welkom op onze warme wintermarkt. We rekenen dan ook op een talrijke
opkomst, zodat we er een gezellige avond van kunnen maken. Het belooft in elk geval een sfeervolle
happening te worden met dj Gert, het optreden van ons schoolkoor en natuurlijk ook heerlijke hapjes en
drankjes. Hou deze datum dus zeker vrij!

Uw hulp is van harte welkom!!!
Om zoveel mogelijk mondjes te kunnen vullen, zijn wij nog dringend op zoek naar mensen die vrijwillig iets
lekkers willen maken voor onze “warme wintermarkt” die zal plaatsvinden op dinsdag 18 december a.s.
Dit mogen wafels, pannenkoeken, worstenbroodjes, fruitsla, cake, soep… maar ook andere specialiteiten zijn.
Heeft u interesse om ons te steunen met uw bakkunst en/of kookkunst?
Vul dan onderstaand strookje in en bezorg het uiterlijk vrijdag 7 december a.s. aan de leerkracht van uw
kind.
Voor meer info kan je uiteraard steeds terecht bij de klasleerkracht.
Hartelijk dank bij voorbaat.

Ondergetekende, ouder van …………………………………………………………………………………. uit klas ………………
is bereid om ……….…………………………………………………… te maken voor de “warme wintermarkt”.
Handtekening,
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