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Enquête Veilig naar school
Afgelopen week heeft u via de mail een uitnodiging ontvangen rondom het
komen en gaan naar onze school. We vinden dit een belangrijk item, en
dit is waarschijnlijk ook een belangrijk item voor u. We kijken samen met
Veilig Verkeer Nederland hoe we dit voor onze leerlingen veilig kunnen
maken. Ook de kinderen worden hier natuurlijk bij betrokken.
Wanneer u de mail gemist heeft, kunt u de enquête via onderstaande link
invullen.
Alvast hartelijk bedankt voor het invullen.

https://nl.surveymonkey.com/r/Zschouwenduiveland-kofschip

Schoolfruit komende week
De komende weken ontvangen we het schoolfruit weer
van een andere leverancier. Wij weten bij deze
leverancier ook welk schoolfruit er wordt geleverd
komende week.
Woensdag: komkommer
Donderdag: wortel
Vrijdag: appel
Wanneer uw kind iets van bovenstaand fruit niet lust, kunt u iets anders van groente of fruit
meegeven.

Sinterklaas
Het is alweer november. Het duurt niet lang meer voordat Sinterklaas weer in het land is.
Op donderdag 5 december vieren we Sinterklaas op school. De dag duurt van 8.30 uur tot 14.00
uur. In de kleine pauze krijgen de kinderen iets te eten en drinken van school. Voor tussen de
middag moet iedereen een lunchpakketje en drinken meenemen.
Alle kinderen mogen op 28 november hun schoen zetten.

Sinterklaas bovenbouw
In de bovenbouw (heel groep 6/7/8) willen we de Sinterklaasviering eens over een heel andere
boeg gooien met een wat gevarieerder programma. Hier hoeven de kinderen en u helemaal niets
voor te doen. Knutselen, rijmen, cadeautjes kopen…niet nodig. We laten de kinderen
nieuwsgierig en in spanning afwachten wat er allemaal gaat komen. Sinterklaas en de
(hulp)Pieten regelen alles voor deze dag.
Met vriendelijke groeten,
De meester en juffen van de midden- en bovenbouw
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