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Belangrijke data
Geen bijzonderheden
Dag Sinterklaasje.
Vol verwachting klopt ons hart…
Ja hoor, hij was er weer. Sinterklaas kwam op 5 december bij ons op De Lanteerne op bezoek. Wat
een feest! Maar dat ging natuurlijk niet helemaal van een leien dakje…Ten eerste bleek vrijdag al dat
er een aantal Pieten bij ons op school geslapen had. En een rommel dat die samen hadden gemaakt!
Hoofdpiet vond het hoog tijd om de boel op te ruimen en terug naar het Pietenhuis te gaan. Of ze
dan nog terug zouden komen op 5 december? Tja…
Maandagochtend stond er een tentje op het dak! Hetzelfde tentje waar de Pieten eerder ook al in
geslapen hadden. Tot onze grote verbazing kwamen er drie slaapdronken Pieten over het dak terug
naar hun tent gelopen en kropen er gezellig samen in. En toen opeens stond Sinterklaas op het
schoolplein! Hij was komen wandelen, omdat hij de logeerpieten aan het zoeken was. Hoofdpiet was
natuurlijk wel bij hem. Sinterklaas riep de slaperige Pieten. Ze moesten uit hun tent komen want het
was tijd om op bezoek te gaan bij De Lanteerne. Gapend en zichzelf uitrekkend kwamen ze weer
tevoorschijn. Met behulp van een ladder die meneer Ference uit de garage haalde klommen ze van
het dak af en kon het feest eindelijk beginnen.
De onderbouw zat er klaar voor en later op de dag heeft ook de
middenbouw aan Sinterklaas mogen laten zien wat zij geoefend
hadden. Zelfs de bovenbouwers hebben een glimp van de gekke Pieten opgevangen op hun gezellige surprisedag. We kijken
terug op een geslaagd Sinterklaasfeest!
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Sinterklaas bij De Zebra’s
Wij vierden Sinterklaas bij ons in de klas, wij maken elk jaar mooie surprises. Bij ons doen de juffen
en meesters ook altijd mee. Mr. Rob maakt altijd surprises met trektouwtjes. Ik kreeg een doos die
was ingepakt met rood papier en toen stond er een plaatje van The Hunger Games op en in de doos
zat de nep dvd, het zag er echt heel leuk uit. En ik heb een Starbucks geknutselde beker gekregen,
daar moest ik slagroom, hagelslag, kaneel en pepernoten op doen het was super leuk! Ik had een
koffer gemaakt omdat diegene heel erg van reizen houdt en op die koffer stond de wereld en het zag
er uiteindelijk heel leuk uit! Ik had een voetbal met daarover een judo jas en uiteindelijk was het een
poppetje. Sinterklaas is een gezellig feest. Ook leuk dat er nog pieten op bezoek kwamen voor een
groepsfoto.
Evi en Miran
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Schoolkeuzehulp.nl
Afgelopen jaren ontvingen de kinderen in groep 8 de schoolkeuzegids voor Nijmegen en directe omgeving. De zevende jaars ontvingen dan een flyer hoe ze deze gids digitaal konden inzien. Vanaf dit
jaar is de gids niet meer in papieren of digitale versie in te zien. Alle informatie omtrent overgang
Primair naar Voortgezet onderwijs (VO) is nu te lezen op de geheel nieuwe site:
www.schoolkeuzehulp.nl. Deze website helpt kinderen en ouders van gr. 7 en 8 zich te oriënteren op
de keuze voor een school in het VO. Op de website vindt u presentaties van alle scholen in Nijmegen
en directe omgeving, algemene informatie over het VO, alle data van open dagen en informatiemarkten, en wijze van aanmelding te vinden. In alle bovenbouwstamgroepen is/ wordt deze site bij de
kinderen ter voorbereiding naar het VO in beeld gebracht. Kinderen van gr. 7 en 8 hebben afgelopen
week ter introductie nog een flyer voor de ouders mogen ontvangen.

Doekoe-actie
Vanaf maandag 3 oktober tot zondag 13 november 2016 ontvingen Coop- klanten Doekoe-munten
bij aankoop van een aantal geselecteerde producten. Deze munten konden de klanten in de winkel
doneren aan scholen uit de buurt. Hoe meer Doekoemunten, hoe groter het bedrag dat de school
dan spaarde voor sport- en spelmaterialen zoals voetballen, springtouwen en stoepranden.
Wij hebben vorige week dankzij uw donaties het geweldige bedrag van €442,50 mogen ontvangen!
De kinderen van de kinderraad inventariseren binnenkort in hun groepen de wensen van de kinderen. Namens alle kinderen danken wij u hartelijk voor uw bijdrage!

