Schoolkrant
Samen met deze nieuwsbrief krijgt u onze schoolkrant

Er is hard gewerkt aan de nieuwe editie van onze
schoolkrant. U ontvangt de schoolkrant samen met
deze nieuwsbrief.

Schoolfruit volgende week
Gezonde school
Uw kind krijgt elke woensdag, donderdag en vrijdag gratis
schoolfruit bij het 10-uurtje.
Dit is wat we volgende week krijgen:

Er staan veel leuke foto’s in en natuurlijk ook mooie
bijdragen van onze leerlingen. En zelfs een stukje
van een échte BN-er: Kim-Lian van der Meij.

ANANAS
Bekijk de levering

Wij zijn trots op het resultaat en hopen dat u de
schoolkrant met veel plezier zult lezen.

CHERRY PRUIM TOMAAT
Bekijk de levering
PEER
Bekijk de levering

Schoolfruitfoto

Kalender
Belangrijke data komende periode
week van 28 november

op aanvraag oudergesprek

maandag 5 december

Sinterklaasfeest

maandag 5 december

om 12.00u vrij

We hebben 2 fantastische moeders die 3x per
week het schoolfruit voor alle klassen
schoonmaken. Dat is ontzettend fijn! Hieronder
ziet u wat er vandaag op het menu stond
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Social Media

Sinterklaasfeest

De Polderhof gaat online

De Sint is in het land

Social media zijn niet meer weg te denken in 2023.
Door activiteiten te posten op Instagram en Facebook
kunnen we u direct op de hoogte houden van alle
actualiteiten.
Waar kunt u ons vinden op social media?

Hier gaat u naar onze Instagram pagina

Sint had flinke obstakels op zijn reis vanuit Spanje.
De boot was lek, hoe moest dat nou met de reis
naar Nederland?? Gelukkig is alles goed gekomen
en is de Sint samen met zijn Pieten veilig
aangekomen in Nederland.
Op school hebben we gemerkt dat het feest is
begonnen. Toen we gisteren op school kwamen
was van alle kinderen hun schoen gevuld.
Dank u Sinterklaasje!
Lootjes in de bovenbouw

Hier gaat u naar onze Facebook pagina

Kinderen vanaf groep 5 gaan de Sint een handje
helpen, zij hebben vandaag lootjes getrokken.
Elk kind koopt een cadeautje voor degene die
hij/zij geloot heeft. Het cadeautje moet verpakt
worden in een surprise. Ook zit er bij de surprise
een gedicht.
Surprises inleveren

Woensdag 30 november nemen de kinderen hun
surprise mee. In de middenruimte beneden
maken we dan een mooie tentoonstelling van alle
surprises. Natuurlijk mag u komen kijken naar alle
kunstwerken.

Leuk als u ons volgt!

Maandag 5 december om 12.00u vrij

We vieren het Sinterklaasfeest op school op
maandag 5 december. Als we de Sint hebben
uitgezwaaid, zijn alle kinderen dan om 12.00u vrij.
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Klik HIER voor deelnemen
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