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WIST U DAT...?
… alle kinderen op woensdagdonderdag-vrijdag SCHOOLFRUIT
krijgen? Eerder heeft u van ons
gehoord dat de kinderen ook op
maandag en dinsdag schoolfruit
kregen, maar dat is onverwacht
veranderd. Geeft u uw kind zelf fruit
mee op maandag en dinsdag? Dan
eten ze elke dag lekker fruit!

VERJAARDAGEN
1 december: Quentinly
14 december: Dounia A
15 december: Omar
16 december: Steyn

… álle kinderen hebben meegedaan
aan een prachtige VIERING op donderdag 26 november? Alle groepen hebben een lied laten horen dat ze de
afgelopen weken hebben geleerd.
Mooi om te zien hoe goed dat gaat!
Maar we missen jullie bij de vieringen.
Zo jammer dat het niet kan. Hopelijk
duurt het allemaal niet meer zo lang...

... er wordt gezegd dat de scholen
misschien een week langer KERSTVAKANTIE hebben? Wij hebben daar
niets over gehoord. We wachten de
officiële berichten af. En we hopen
(en verwachten!) dat we “gewoon”
twee weken kerstvakantie hebben.
Als er iets over bekend wordt, dan
hoort u van ons.

BELANGRIJKE DATA
4 december: sinterklaasfeest op school,
de kinderen zijn om 12.00 uur uit
11 december: EXTRA DAG VRIJ VOOR GROEP 1-2
(extra studiedag voor de juffen)
17 december: kerstdiner op school, 17.30 uur
18 december: viering om 8.45 uur,
de kinderen zijn om 12.00 uur uit

HET SINTERKLAASFEEST
Op vrijdag 4 december komen Sint en Piet naar de Spil, en natuurlijk
ook naar de Monchyschool. Dat hebben ze ons laten weten! We gaan er
een mooie ochtend van maken, samen met de kinderen.
Sint en Piet zijn al binnen in de Spil als de kinderen naar school komen.
Vanwege corona kan er geen onthaal zijn op het plein. We beginnen op de
gewone tijd; de kinderen zijn uit om 12.00 uur.
De kinderen van groep 1-5 hebben in de ochtend een viering: zij laten
mooie, lieve, leuke optredens zien aan Sint en Piet. Groep 6-8 zien Sint en
Piet ook even, maar zullen vooral druk met surprises zijn!
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