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Beste ouders/ verzorgers,
Buiten is het nog donker en nat, maar binnen in de school hangt
de Sinterklaasversiering en zijn de schoentjes al gezet voor Sint en
Piet. Nog even en de kerstbomen doen hun intrede. We doen
ons best om er een mooie periode voor alle kinderen van te
maken.
Ik wens u, mede namens het team, een ‘warme’
decembermaand en daarna een fijne kerstvakantie.

Met vriendelijke groet,
Marjolein Kruk Avegaart
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AUDIT VAN PARAAT
Op woensdag 14 november hebben wij een auditcommissie
op bezoek gehad vanuit Paraat.
Na een lange en toch best spannende dag kregen wij onze
tops en tips! Deze tips zorgden gelijk op onze studiedag
vrijdag 16 november voor een focus. We hebben
doelgericht gewerkt aan de 3 V’s
Vasthouden: Waar zijn we trots op?
Verbeteren: Wat kunnen we ontwikkelen?
Vernieuwen: Wat gaan we veranderen?
Uiteraard volgt hier verder nog een uitgebreid rapport van vanuit de commissie die wij verder zullen
verwerken in onze studie- en teambijeenkomsten.

EVEN VOORSTELLEN…..
Hoi ik ben Bo Wijgman. Ik ben 17 jaar en kom uit Varsseveld. Ik zit
dit jaar in het eerste jaar van de opleiding onderwijsassistent op
het Graafschap college. Ik kom dit hele schooljaar stage lopen
in groep 3,4,5 bij juf Marleen en juf Anke. Ik vind het super leuk
dat ik op de Leemvoort stage mag lopen. ik vind het een leuke
en gezellige school. En niet te vergeten heb ik ook een hele
leuke klas waar ik mag stage lopen!

SINTERKLAAS
Donderdag 29 november:
Dan mogen alle kinderen hun schoen zetten bij
de mooie haard in de hal. Wie weet komen Sint
en Piet wel langs bij ons op school. Dus doe een
mooie tekening of iets lekkers voor het paard in
je schoen!
Dinsdag 4 december:
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen
dinsdag na schooltijd hun surprises brengen. Of
woensdag ochtend 5 december vroeg.
Woensdag 5 december:
Op woensdag 5 december rond 9 uur komt Sinterklaas bij ons op bezoek. Alle kinderen mogen dan
verkleed op school komen.

U bent natuurlijk van Harte Welkom om bij dit muzikale ontvangst op het plein aanwezig te zijn. Daarna
gaan de kinderen naar hun eigen klas, waar het feest gevierd wordt.
Om 10:30 heeft Sinterklaas nog een bijzonder cadeau voor onze conciërge Jan. Hij neemt nu definitief
afscheid van ons wegens gezondheidsredenen. Samen met zijn vriendin Willy willen wij hem nog een keer in
het zonnetje zetten en bedanken voor 21 jaar trouwe dienst bij ons op school.
De kinderen hoeven deze dag geen pauzehap mee te nemen. De school is gewoon om 12:15 uit.

KERST
Op donderdag 20 december gaan we onze
kerstviering anders vieren dan voorgaande jaren.
Dit ook omdat we ons gaan inzetten voor Serious
Request.
Dit betekent wel dat de kinderen om 12:00 uit zijn
zodat wij genoeg tijd hebben om alles op te
bouwen met elkaar. Om 17.00 uur begint de
kerstmarkt dus kom op tijd om het mooiste van
het mooiste te kunnen scoren op de markt!
Op vrijdag 21 december is er een kerstontbijt voor alle kinderen op school waarna we elkaar daarna fijne
vakantie kunnen wensen.

Er komt een aparte brief voor Serious Request, met hoe alles er
verder uit gaat zien.
SERIOUS REQUEST

Onze actiepagina is:
https://kominactie.npo3fm.nl/actie/sleepoverspektakel-leemvoort-westendorp
Deel en bezoek deze pagina zoveel mogelijk!

