December
Helaas moesten we ook dit jaar besluiten om het Sinterklaasfeest aan te passen in verband
met de oplopende besmettingen. Het was zelfs even spannend of we wel op school zouden
zijn. Maar gelukkig hebben we toch een mooi feest kunnen vieren! Hieronder ziet u daar
een paar mooie afbeeldingen van
Pepernoten bakken in groep 5/6.

De pepernoten waren echt heerlijk

!!!

Pepernoten bakken in groep 3-4
Groep 3-4 heeft als echt bakpieten pepernoten gebakken. Het volgen van een recept bleek soms
best lastig, het was voor sommige groepjes dan ook wel even spannend toen de pepernoten uit de
oven kwamen. Gelukkig zijn ze allemaal goed gelukt, en volgens de kinderen ook heel erg lekker!!

Sinterklaas groep 1 en 2 Rosensteinlaan

Groep 8 loopt een dagje mee op het Maartenscollege

We gingen afgelopen vrijdag 26 november met de bus naar het Maartenscollege in Haren. Het was
een snelle rit want het duurde niet lang toen we bij de school aangekomen waren gingen we naar
binnen. De school was leuk en vrolijk. De klassen waren ook wel leuk versierd. Onze eerste klas was
Engels we hadden meneer Groot als leraar. Meneer Groot heeft ons ook even verteld wat er
allemaal is op de school zelf, zoals dat de school een tweetalige school is Engels en Nederlands.
Tijdens Engels moesten we rijmwoorden maken en een rap het was best een klus maar het is toch
gelukt, aan het einde van de les kregen we een koekje en wat ranja. Na Engels was het tijd voor onze
volgende klas aardrijkskunde. Bij aardrijkskunde hadden we meneer Mul als leraar. Daar hadden we
over waterproblemen en hoe we die kunnen helpen ze te vermijden. We moesten een blad invullen
met een paar dingen die kunnen helpen met waterproblemen. Aan het einde van de les was het tijd
om weer naar huis te gaan. Toen we de school verlieten gingen we weer naar de bus zodat we weer
terug naar onze eigen school konden.
Groetjes, Aya

Afscheid meester Taeke
Op dinsdag 21 december nemen wij met de kinderen afscheid van meester Taeke. Dit doen we in de
groepen maar hoe? Dat houden we nog even geheim. We willen ook aan u graag de mogelijkheid
geven om afscheid te nemen van meester Taeke, dit kan op die dinsdagmiddag van 13.30-14.30 uur
aan de Celebesstraat

Kerstfeest
We zijn bezig met het voorbereiden van ons Kerstfeest op donderdag 23 december.
We wilden dit jaar graag weer een feest in de kerk maar dat kan nu helaas niet. We gaan
daarom het feest op school vieren in de groepen van 17.00 tot 18.00 uur . U krijgt hier nog
meer informatie over. Vrijdag 24 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
De kerstvakantie duurt tot en met 9 januari, we verwachten de kinderen maandag 10
januari weer op school.
Maandag 20 januari zijn de kinderen om 12.00 uur vrij in verband met een studiemiddag
voor de leerkrachten.
Wij wensen u alvast hele fijne kerstdagen een vellige jaarwisseling en geluk en gezondheid
in het nieuwe jaar.

Vakantierooster en margedagen
Kerstvakantie
Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij
Margedag
Voorjaarsvakantie
Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij
Hemelvaart
Margedag
Tweede Pinksterdag
Margedag
Zomervakantie

26 december 2021- 7 januari 2022
20 januari 2022
18 februari 2022
21-25 februari 2022
28 februari 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april – 6 mei 2022
9 mei 2022
26 en 27 mei 2022
30 mei 2022
6 juni 2022
27 juni 2022
18 juli-28 augustus 2022

