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Schoolschaatsen groep 5-6-7-8
Kerstdiner op school
Om +- 18.20 lichtjestocht

Sinterklaas

Afgelopen donderdag hebben we met veel plezier Sinterklaas zijn verjaardag
gevierd.
Sinterklaas en de 2 Pieten zijn ’s morgens ook bij ons op school geweest. Wat was
het weer een eer om ze te mogen ontvangen.
Sinterklaas heeft eerst met groep 1-2-3 zijn verjaardag gevierd en is daarna nog
even bij groep 5-6-7-8 langs geweest.
De kinderen van de bovenbouw hebben het feest met elkaar gevierd, wat waren
er weer bijzondere mooie surprises gemaakt en prachtige gedichten.
De hulpouders en de AC bij deze ook heel erg bedankt voor de hulp.

Schaatsen

Woensdag 18 december gaan de leerlingen
van groep 5-6-7-8 schaatsen op de ijsbaan
in Zierikzee.
We zoeken hiervoor nog ouders die willen
rijden. We vertrekken om 10 uur en zijn
rond 12.30 uur terug. Graag opgeven bij de
leerkracht. Er zijn ongeveer 6 auto’s nodig.
De kinderen hebben ook allemaal
handschoenen nodig, deze zijn verplicht.
Helmen en schaatsen mogen we daar
lenen. Mocht uw kind thuis een helm
hebben dan toch graag meenemen, deze
zit waarschijnlijk beter dan de leenhelmen.

Kerstfeest

Op donderdag 19 december vieren wij kerstfeest op school. Om 17.00 tot 18.15
eten we met de kinderen op school. U zult hierover nog verdere informatie
ontvangen.

Lichtjes
tocht

Na het kerstdiner, om ongeveer 18.30 uur,
vertrekken we met de kinderen voor een
lichtjestocht naar de markt, via de Jacob
Catsstraat-Zuiddijkstraat, waar we bij de boom
een aantal liedjes zingen. Daarna gaan we in
optocht terug naar school waar we alle ouders
en belangstellenden uitnodigen, tussen 19.00 en
20.00 uur, voor glühwein en/of warme
chocomelk. Deze wordt aangeboden door de
Spar/ondernemersvereniging.
Alle kinderen van Brouwershaven en omliggende dorpen worden hierbij
uitgenodigd om mee te lopen. Er ligt voor iedereen een lampion klaar.

De verschrikkelijke
badmeester

De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen a.s. vrijdagmiddag een try-out voorstelling
van “De verschrikkelijke badmeester”.
Een bewerking van het boek van Jozua Douglas. Gespeeld door Annemarike
Ruitenbeek en onze eigen meester Oscar Postema.

Bijlage

OBS De Schoener

In de bijlage informatie en een vacature vanuit VluchtenlingenWerk SchouwenDuiveland.
schuitkade 2, Brouwershaven.
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