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Sinterklaasfeest
Donderdag 5 december is het Sinterklaasfeest op school. Om 08.25 uur gaan de deuren open, alle
kinderen mogen hun jassen aan houden. In de klas kunnen ze hun spullen even opbergen en horen ze
van de juffen waar ze mogen staan op het plein om Sint en de Pieten te verwelkomen. Aan de
ouders/verzorgers de vraag of jullie boven (bij de zandbak) willen staan, zodat de kinderen alle ruimte
hebben en alles goed kunnen zien. Rond de klok van kwart voor 9 ontvangen wij Sint en zijn Pieten.
Hierna volgt het feest in school verder. Wij hopen op een fijne dag!

Studiedag
Vrijdag 6 december is een studiedag voor het team; alle leerlingen zijn op deze dag vrij.

Inloopochtend Schoolmaatschappelijk werker
Op maandag 9 december van 8.00 – 10.00 uur is er een inloopochtend van onze
schoolmaatschappelijk werker, Nienke Worrell. Tijdens deze inloop kunt u haar vragen stellen over
dingen waar u tegenaan loopt met uw kind(eren). Zij kan tips geven over bijvoorbeeld weerbaarder
worden, sociale vaardigheden, hoe om te gaan met een scheiding van ouders, verlies/rouwverwerking
enz. U kunt ook een afspraak met haar maken voor een ander moment. Tel: 06-11581383 of
n.worrell@spirit.nl

Alles op een rij rond Kerstmis

School in kerstsfeer
Op maandag 9 december willen wij de kerstsfeer in school brengen. Wie komt ons helpen met het
opruimen van alle Sint versiering en het versieren van de school in kerstsfeer?
Bij iedere klas komt een intekenlijst te hangen waarop u zich kunt inschrijven. Ook kan dit via de
ouderapp. Tevens staat er op de intekenlijst een oproep wie ons zou kunnen helpen op 20 december
met het opruimen van alle kerstversiering. Met veel mensen is de klus snel klaar.

Kerstversiering voor groep 7: Oproep!
Vorig jaar is de kerstversiering van groep 7 zoekgeraakt. Daarom doen we een oproepje: wie heeft er
nog kerstversiering (lampjes, ballen, slingers etc.) voor ons over? Graag inleveren bij de juffen van
groep 7.

Intekenlijst kerstdiner
Bij iedere klas (behalve groep 8, zij gaan zelf koken) komt een intekenlijst te hangen voor het
gezamenlijk verzorgen van het kerstdiner. De intekenlijst hangt op maandag 9 december in de klas van
uw kind.

Kerstkaarten
Groep 4 t/m 8 maakt kerstkaarten met een lieve kerstwens voor de bewoners van Swaensborch en
deze worden hier langsgebracht.

Kerstdiner
Op donderdag 19 december start het kerstfeest om 17.30 uur, wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd
is, we zien uw kind graag uiterlijk 17.35 uur in hun eigen klas. Vanaf 18.30 tot 19.00 zijn alle ouders
welkom in de aula om samen te genieten van warme chocolademelk of alcoholvrije glühwein.

Ouderkerstkoor
Ook dit jaar willen wij tijdens het kerstdiner het kerst-ouder orkest langs de groepen laten gaan met
instrumenten en zang. Zijn er muzikale ouders die dit leuk vinden en zich bij hierbij willen voegen?
Opgeven kan bij Afke: directie@obsdegouwzee.nl

Agenda voor de maand december
Dinsdag 3 december
Donderdag 5 december
Vrijdag 6 december
Maandag 9 december
Donderdag 12 december
Donderdag 19 december
21 december t/m 5 januari

Vergadering leerlingenraad
Sinterklaasfeest
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
Inloop Schoolmaatschappelijk werk
OR vergadering
Ondersteuningsteam
17.30 - 19.00 uur: Kerstdiner
Kerstvakantie

Ingekomen bericht:

Mad Science komt weer op de Gouwzee met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 8-1-2020, kunnen leerlingen
van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al
eerder hebben meegedaan.
De cursus is op woensdag om 14:15 uur en start op 5 februari 2020. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes
en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Er is plaats voor
minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet
door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 21-12020. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

