Datum: 24 november 2020

Sinterklaas Special

Met dit Logboek informeren we u over het
Sinterklaasfeest op ‘De Ark’. De school is
inmiddels door de versiercommissie omgetoverd
in het thema “Sinterklaas”.
Door de coronamaatregelen gaat het dit jaar
anders dan voorgaande jaren. Zo kunnen we dit
jaar niet met de onderbouw naar het
Sinterklaashuis op de Voorstraat. Wel volgen we
elke dag in de onderbouw en middenbouw het
Sinterklaasjournaal. Ook dit jaar is het weer erg
grappig en spannend. Ein-de-lijk zijn we
erachter gekomen wie er in de zak zat!

Schoen zetten
Op d
 onderdag 26 november mogen alle
kinderen van ‘De Ark’ een schoen meenemen en
deze zetten. De kans is zeer groot dat we ’s
nachts bezoek krijgen. Wij hopen dat de rommel
pieten ons dit jaar overslaan!
Op vrijdag 27 november hopen we dat de
schoenen gevuld zijn. Groep 1/2 start deze dag
met gym in de gymzaal en ontdekt daarna of er
bezoek is geweest in de klas.

Surprises
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben
inmiddels lootjes getrokken. De bedoeling is dat
de kinderen, net als voorgaande jaren, een

cadeautje kopen (ongeveer 5 euro), een surprise
maken waarin het cadeau verstopt zit en een
gedicht erbij maken.
Wilt u erop toezien dat uw kind serieus aandacht
besteedt aan de surprise, zodat iedereen trots
en blij is met de surprise die hij/zij geeft en
ontvangt? Er mag geen (kinder)vuurwerk
gekocht worden als cadeau in een surprise. De
surprises moeten 3 december (een dag
van tevoren) in een vuilniszak/plastic zak
op school worden gebracht.

Vrijdag 4 december
Het Sinterklaasfeest vieren we op 4 december.
Zoals u wellicht gehoord heeft, werkt de
Sinterklaas dit jaar vanuit huis. Wij weten echter
niet of hij vrijdag 4 december bij ons langskomt
op school. Misschien heeft hij wel een
videoboodschap voor ons of ziet hij toch nog
een andere mogelijkheid om de kinderen blij te
maken. De kinderen van groep 1/2 starten deze
dag op De Ark, dus niet in de gymzaal.

Studiedag 7 december
Op maandag 7 december heeft het team een
studiedag en zijn de kinderen vrij.

