Nieuwsbrief december 2020

01-12 Eerste keer oefenen kerstvoorstelling
04-12 Sinterklaasfeest 08:30-14:10 uur
08-12 Oefenen kerstvoorstelling
08-12 MR (19:30 u) & OV (20:00 u) vergadering
15-12 Laatste dag inleveren tekening ‘warme groet’
17-12 Kerstviering

Sinterklaas
Met een mooie open haard in de hal, zakken vol cadeautjes en
mooie versieringen door de hele school, zijn we al helemaal klaar
om Sinterklaas te ontvangen! Zoals u eerder heeft kunnen lezen,
vindt er dit jaar i.v.m. de coronamaatregelen geen ontvangst
buiten plaats. De kinderen worden dus op 4 december gewoon
vanaf 08:20 uur in de groep verwacht. Ze nemen deze dag alleen
hun lunchpakket mee, eten en drinken voor de ochtendpauze
wordt verzorgd!
Alle groepen krijgen natuurlijk een bezoek van Sinterklaas in de
klas. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben in hun groep
lootjes getrokken en een surprise gemaakt. De gemaakte surprises mogen de leerlingen van
maandag 30 november t/m woensdag 2 december meenemen. Deze stellen we dan ten toon in de
hal, zodat we er eerst samen van kunnen genieten! Gluren door de ramen mag 😉!
Sinterklaas heeft al laten weten dat hij er naar uitkijkt om de kinderen dit jaar extra te verwennen,
omdat er zoveel niet door kan gaan. Namens de Sint ook alvast dank aan de oudervereniging die dit
jaar weer meedenken en helpen om het feest tot een groot succes te maken!

Warme groet
Onze kinderburgemeester van Zevenaar, Jasmijn, heeft een mooie actie
bedacht, waar wij als Sprankel graag aan meewerken!
De actie houdt in dat Jasmijn kinderen oproept om een tekening te
maken, die dan vervolgens rond de kerst uitgedeeld worden aan
ouderen in verzorgingstehuizen. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk
tekeningen verzameld worden, staat er sinds vandaag ook op Sprankel
een brievenbus! We zetten deze in het halletje van de ingang aan de
voorzijde. Jasmijn komt deze dan op woensdag 16 december weer
ophalen om ze vervolgens te gaan uitdelen.
Natuurlijk zou het super zijn als jullie als ouders de kinderen stimuleren
om allemaal een (of meerdere) tekening(en) te maken.

Kerstvoorstelling
In samenwerking met meester Jasper (Jasper Arts) en juf Marieke (www.mariekevanderhave.nl) gaan
de kinderen op 1, 8 en 17 december met elkaar oefenen voor een voorstelling rond het kerstthema
‘samen’. Muziekinstrumenten, zang en toneel worden gecombineerd tot een eenvoudige
voorstelling. Dit gaan ze, na een heuse generale repetitie, op 17 december voor elkaar spelen.
Omdat we niet allemaal tegelijk in de hal kunnen zijn, spelen de groepen 1/ 2 en 3/ 4 voor elkaar en
de groepen 5/6 en 7/8 .

Kerstfeest
Zoals elk jaar wordt er eerst weer door de hele school geknutseld, om samen
helemaal in de kerststemming te komen. Ook zullen we met de kinderen,
naast de tekeningenactie van kinderburgemeester Jasmijn, een kaartenactie
organiseren, waarbij de kinderen kerstkaarten maken voor eenzame
ouderen in onze omgeving.
Het kerstfeest ziet er dit jaar anders uit dan andere jaren, maar dankzij de
OV kunnen we ervoor zorgen dat we toch een bijzondere dag zullen hebben op donderdag 17
december!
Er is geen avondactiviteit die dag. De kinderen gaan vanaf 08:30 tot 14:10 uur naar school. Ze hoeven
deze dag géén eten en drinken mee te nemen.
De kinderen mogen dan natuurlijk hun feestelijke kleding of warme kersttrui aan! In de groepen
wordt een gezellig programma georganiseerd in combinatie met het oefenen en uitvoeren van de
voorstelling.
Samen gaan we genieten van een feestelijke lunch, die door de oudervereniging verzorgd wordt.
We vinden het geweldig dat de OV dit voor ons wil regelen en dit kan, dankzij de giften die er
namens diverse ouders gedaan zijn, toen de ouderbijdrage voor de zomer teruggestort werd.
Namens alle kinderen en collega’s, veel dank daarvoor!
We kijken samen uit naar hele knusse en gezellige weken met elkaar!

Wie zijn er jarig in december?

Levi groep 3/ 4
Lynn groep 5/6
Noor groep 5/6
Fay groep 5/6
Sem groep 3/ 4

Van harte gefeliciteerd en een
hele fijne dag!
Nieuw op school:
stagiair meester Wesley!
Veel plezier en een leerzame tijd in groep 1/ 2 .
Wesley is er dinsdag en woensdag.

