NIEUWSBRIEF
11 november 2022
Voorleeswedstrijd

In de groepen 7 en 8 is een voorleeswedstrijd gehouden. Uit elke groep kwam een
kampioen en vrijdag was de finale tussen Djannah, Sies en Stella. Alle kinderen van
groep 7 en 8 zaten in de speelzaal en luisterden naar de voorlezers. Een jury gaf tips
en tops. Na het voorlezen werd er gestemd in klassen en de winnares was: Djannah!
De drie finalisten kregen allen een boekenbon.
Sinterklaas Bovenbouw groepen 5 t/m 8
Op 14 november gaan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 lootjes
trekken in de klas.
Alle leerlingen maken een surprise en een gedicht.

Schoolplein
Chase uit groep 3/4 van juf Nikki heeft limonade verkocht en
daarmee geld opgehaald voor het nieuwe schoolplein. We hebben
het in de grote schoolpleinspaarpot gestopt. Dank je wel, Chase!

Sint Maarten
De leerlingen van de onderbouw hebben met hun lampionnen
een rondje gelopen door de school en Sint Maartenliedjes
gezongen.

Jumbo Spaaractie
Bij Jumbo Plemp is op 30 oktober weer de spaaractie van Jumbo
Plemp begonnen.
U kunt helpen sparen voor boeken voor de nieuwe
schoolbibliotheek.
De actie loopt tot en met 15 december. Doet u mee?

Agenda
15 november

17 november
30 november
5 december

Groep7/8 en aantal leerlingen van groep 8
naar SG Triade in Edam om kennis te maken met
het VO en aantal technieklessen te volgen.
Leerlingen van groep 8 krijgen uitslag NIO mee
Groepen 1 t/m 4 naar Sinterklaashuis
Sinterklaas op De Stap

Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023
Kerstvakantie
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie

25 februari 2022 t/m 5 maart 2023

Meivakantie

22 april 2023 t/m 7 mei 2023

Zomervakantie

22 juli 2023 t/m 3 september 2023

Studiedagen 2022-2023
Op studiedagen werken de leerkrachten en zijn de leerlingen vrij.
vrijdag 18 november 2022
dinsdag 6 december 2022
woensdag 8 februari 2023
maandag 26 juni 2023

