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Sint is weer naar Spanje
Afgelopen maandag hebben we enorm leuk en gezellig

7 december 2016
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Bijlage:


Flyer Kivadag

Sinterklaasfeest op Wis en Wierig gehad.
Het was even wat spannend, want Sinterklaas was wat in de
war. Gelukkig kwam het weer helemaal goed.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben voor Sint en zijn
4 Pieten mooie optredens gegevens. De kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 hebben veel plezier beleefd aan een ochtend
met veel mooie surprises. Iets waar de Sint ook erg trots op was.
De aanwezige ouders , opa´s en oma´s hebben genoten van hun kinderen en kleinkinderen. Fijn
om dat te zien.
De Ouderraad heeft veel werk verricht, dank jullie wel daarvoor.
Sint en Pieten tot volgend jaar! Op naar het Kerstfeest…..

Lichtjeswandeling
Op zaterdag 17 december a.s. organiseren de Stichting
Vrienden van de Slangenburg en de Stichting IJzevoorde
hun jaarlijkse LICHTJESWANDELING in het bos en door
de tuin van Kasteel Slangenburg. De wandeling start
vanaf de parkeerplaats van kasteel Slangenburg vanaf
18.30 tot 19.30 uur.
Lichtjeswandeling is in eerste instantie bedoeld voor de
kinderen (en hun familie) van de basisscholen rondom
het gebied Slangenburg. Maar natuurlijk zijn ook alle
buurtbewoners van harte welkom. Omdat wij dit evenement klein willen houden, komen er geen
aankondigingen van in de dag- en weekbladen.
Wel willen wij graag dat alle schoolkinderen in de Slangenburg e.o. weten dat de Lichtjeswandeling
weer wordt georganiseerd. Wij hopen dat er ook dit jaar weer veel kinderen, met hun ouders of
grootouders, de weg naar Kasteel Slangenburg zullen vinden.
Dit jaar maakt Koning Winter zijn opwachting in het met honderden waxinelichtjes verlichte bos.
Hij beklaagt zich over het warmer worden van de aarde. In de tuin van het Kasteel lopen de
Lentefeeën, die de macht van de Wintervorst proberen te breken.
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Bedankt!!!!
Graag willen wij Bob Kettering en Theo Ticheloven bedanken voor de nieuwe oven! We hebben er
inmiddels al lekkere pepernoten in gebakken!!!

Welkom op school

Gino van Tol
Wij wensen je een fijne tijd toe op onze
school

Agenda december/januari
Zaterdag

17-12

Lichtjeswandeling

Donderdag

22-12

Kerstfeest

Vrijdag

23-12

Start kerstvakantie
om 12.00 uur

Dinsdag

03-01

Kivadag

Vrijdag

06-01

Einde kerstvakantie

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 21 december a.s.

2

