Belangrijke data
Maand
29 nov

VO markt 7&8

5 dec

sint op school
08.30 – 13.00 uur

6 dec

Taakdag team.
Kinderen vrij

10 dec

MR vergadering
vanaf 19.30 uur

19 dec

nieuwsbrief

20 dec

Kerstviering
17.00-18.30 uur

21 dec

vanaf 12.00 uur
alle kinderen vrij

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Sint en piet zijn gelukkig weer veilig aangekomen in Nederland
en de aula van de school is omgetoverd tot een echte
pietenschool. Hier kunnen de nieuwe pieten lekker leren lezen
m.b.v. de pietenplaatjes. Ondertussen wordt er door de
kinderen van de bovenbouw druk geknutseld om mooie
surprises te maken voor 5 december, de dag dat wij het
sinterklaasfeest vieren op onze school. Het gaat zeker weer een
gezellige dag worden waarbij we eerst om 8.30 uur Sint en piet
zullen verwelkomen op het plein van de onderbouw. Komt u
ook even kijken als u tijd heeft?
Ik wens iedereen een hele fijne decembermaand toe.
Louise Strijk

Versieren kerst – uw hulp!
Op donderdag 6 december om 10.00 uur willen we de school
versieren voor kerst. Wie o wie kan er helpen? Graag doorgeven
aan uw klassenouder. De kinderen hebben deze dag geen school,
u bent dus vrij om ze mee te nemen, zodat ze hier even kunnen
spelen/tekenen of iets dergelijks. Verdere informatie over onze
kerstviering ontvangt u de week nadat sinterklaas uit ons land is.

Leerlingen Piramide behalen tweede plaats
Op 17 en 18 november vond het schoolzwemtoernooi weer plaats. De Piramide
was hier natuurlijk als titelhouder weer goed vertegenwoordigd. Dit jaar werd er
een hele knappe tweede plaats behaald waar wij natuurlijk ook super trots op
zijn. Wij willen alle deelnemers nogmaals feliciteren met deze prestatie en
bedanken alle hulpouders en leerkrachten die deze dagen aanwezig zijn
geweest.

Nieuws van Theater de Speeldoos
wo 28 november 2018 | 14:30 uur | film
Sinterklaas en het Gouden hoefijzer (AL)
Om circa 14.15 uur komt Sinterklaas met zijn pieten nog even naar Theater
de Speeldoos. Zorg dus dat je er lekker op tijd bent!
De tienjarige Bloem is helemaal gek op het paard van Sinterklaas. Wanneer
ze na verschillende pogingen Sinterklaas zo ver krijgt dat ze op zijn paard
mag rijden gebeurt er iets verschrikkelijks. Tijdens een ritje buiten het kasteel
het verliest Amerigo zijn magische hoefijzer…
sinterklaasfilm 2017 | regie: Aram van de Rest | met o.a. Anna-Sophie
Kummer | duur: 64 min
“Sinterklaas Kapoentje gooi wat in m’n schoentje”
Kom woensdagmiddag 28 november gezellig naar de Sinterklaasfilm en zet van te voren je schoentje! Wij vinden het
niet erg als je maar met één schoen de filmzaal in gaat. Als de film afgelopen is, mag je gaan kijken of je schoen
gevuld is. Entree: jeugd t/m 12 jr: € 4,00 - volwassenen € 5,50

zo 16 december 2018 | 15:00 uur | jeugd & familie
Cirque Magnifique
De Grote Zambini (AL)
De Grote Zambini is een intieme en hartverwarmende familievoorstelling met veel
humor, prachtige muziek, fantastische goochelkunsten en andere circus skills.
Met gratis circusworkshop van 13.45u – 14.30u
De jongste bezoekers mogen van te voren meedoen met een gratis circusworkshop! Je
moet je wel van te voren aanmelden. Let op: er is een max. aantal deelnemers per
workshop, dus zorg dat je er op tijd bij bent! Entree: Jeugd t/m 12 jr: € 10,00 volwassenen € 12,50

do. 3 januari 2019 | 14.30 uur | kerstvakantie familiefilm
Verrassingsfilm
Houd onze website in de gaten, hier wordt de film binnenkort bekend gemaakt. En natuurlijk proberen we er ook weer
een lekkere pannenkoekenactie bij te regelen! Entree: jeugd t/m 12 jr: € 4,00 - volwassenen € 5,50

zo 27 januari 2019 | 14:00 uur – 16:30 uur| jeugd & familie
Mad Science (4 – 8 jr)

Theaterweekend Mad science

Laat je betoveren door coole experimenten bij Mad Science! In de Spin, Pop, Boom! show in de theaterzaal neemt de
Mad Professor je mee in een wervelende show met verdwijnend water, een geest uit de fles, schuim in de lucht en een
vlammende afsluiting. Daarna kun je in de theaterfoyer terecht bij de Funstations voor gave experimenten en
activiteiten. Bij Funstation Glow Show worden gave experimenten met licht uitgevoerd. Een activiteit vol spanning
beleef je bij Funstation Elektriciteit. Verder kun je je eigen stuiterbal maken om mee naar huis te nemen bij Funstation
Stuiterballen. De middag wordt afgesloten met een lekkere suikerspin. Entree Mad Science: € 10

Klik hier voor meer info!

Nieuws van Design Museum Den Bosch
Kunstructeur gaat verder als Design en Techniek! Sinds mei 2018 zijn wij Design Museum Den Bosch. Onze
focus verschuift van kunst en techniek naar design en techniek.
Veranders
Soms droom je dat je iets of ergens anders bent. Soms wil je iets anders kunnen of iets anders maken.
Knapper, fantastischer en grappiger.
Voor even of voor altijd. In één keer of geleidelijk in stappen.
Verander ’s van standpunt, blik of vorm. Veranders zelf of iets… anders.
Veranders de omgeving, het verhaal of de functie. Laat je inspireren door maskers, theater, mode, tafels en
stoelen. Kijk naar vlinders, kameleons en andere mensen of dieren om je heen. Lees hier meer!

Nieuws van De Heilig Hart Kerk
Heb je vorig jaar uit volle borst meegezongen in het koor of vanuit de
kerkbanken? ZING DAN DIT JAAR (WEER) MEE! In de gezinsviering van 19:00u op
kerstavond 24 december in de Heilig Hart Kerk. Jij bent welkom, en ook je broer of
zus en vriendjes kunnen lekker meezingen
De repetities zijn op vrijdagavond in de kerk. Op kerstavond ben je om 18:15u
aanwezig. Wij hebben er veel zin in om met kerstmis samen te zingen! Jij ook?
Graag aanmelden bij: kerstkoor.edithstein@yahoo.com

Nieuws van MOVE

Handig!
Veranderingen in uw gegevens zoals een nieuw mobiel nummer of een verhuizing kunt u heel gemakkelijk
doorgeven via het ouderportaal. Denk hierbij ook aan het aanpassen van het noodnummer wat gebeld
wordt als ouders of verzorgers niet bereikbaar zijn. In het ouderportaal kunt u ook alle aankomende
studiedagen of roostervrije dagen terugvinden.
Heeft u geen link ontvangen voor het inloggen op het ouderportaal? Neem even contact op met Marco
van Bergen. of kom even langs op de administratie.
Hier kunt u ook het formulier voor het aanvragen van verlof inleveren. Deze kunt u onder de trap bij de
hoofdingang vinden of op onze site. Vergeet u niet om de broertjes en zusjes op tijd in te schrijven op onze
school? Ook het inschrijfformulier kunt u onder de trap vinden of op de site en kunt u bij Marco inleveren.

