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Schooljaar 2019-2020  Nr. 7    11 november 2019  

Algemeen 

 

Damtoernooi 
In de herfstvakantie deden er aan aantal leerlingen uit 

groep 6 en 7 mee aan een damtoernooi. 

Dit toernooi was georganiseerd door Jan en Arie, onze 

dammeesters in groep 6. 

Hiernaast een mooie foto van de prijswinnaars! 

 

Oudertevredenheidspeiling  
Deze week ontvangt u vanuit Scholen met succes een 

uitnodiging om deel te nemen aan een 

oudertevredenheidspeiling. 

 

Sinterklaasnieuws 
Zaterdag komt Sinterklaas weer aan in Nederland. 

Op school volgen we de verhaallijn van het 

Sinterklaasjournaal. 

Dit wordt elke dag uitgezonden op Zapp om 18.00 uur. 

Groep 1 t/m 4 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zetten op woensdag 27 november op school hun schoen. 

De kleuters zetten hun gymschoen. De kinderen van groep 3 en 4 mogen voor deze dag 

van thuis een schoen meenemen. 

Op 5 december brengen de kinderen van groep 1 t/m 4 een bezoek aan de Sint en zijn 

pieten in de speelzaal. 

 

Groep 5 t/m 8 

In groep 5 t/m 8 maken de kinderen surprises voor 5 december. 

Op 18 november trekken we de lootjes en verdere informatie ontvangt u van de 

leerkracht van uw kind. Veel succes met knutselen! 
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De surprises mogen op woensdag 4 

december tussen 08.15 uur en 08.30 

uur in de aula gezet worden. Daar staan 

tafels per groep waar u of uw kind de 

surprise neer kan zetten. Graag de 

surprise verpakken in een vuilniszak! 

 

5 december: 

Op donderdag 5 december vieren we Sinterklaas op school. 

De schooltijden zijn gewoon hetzelfde en de kinderen mogen fruit, 

drinken en een lunch meenemen. 

We verwachten  de Sint en zijn pieten om 08.30 uur bij de 

Bolderik. De Sint zal aankomen in de Beatrixstraat aan de 

voorkant van de school. Alle ouders zijn van harte welkom om te 

komen kijken. Wilt u dan plaats nemen op de stoep achter de 

kinderen. Zou u deze ochtend de parkeervakken vrij willen 

houden?  

 

Hallo sportievelingen en creatievelingen!  
Wij zijn super blij om te zien dat de teller na twee weken al op 

400 aanmeldingen staat! Heb je je nog niet aangemeld voor één 

van de activiteiten via Sjors? Ga dan snel naar 

www.sportcoachaltena.nl want vol = vol! Houd de website goed in de gaten want er 

komen regelmatig nieuwe activiteiten bij!  
Sportcoaches Altena 
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