“Zie ginds komt de stoomboot,
Zwarte Piet ging uit fietsen, Sinterklaasje kom
maar binnen …..”
Eerst hoorde ik het in verschillende groepen en even later keihard pal voor de kamer waar Ilse en ik zaten te werken.
We namen een kijkje en zagen net de gymschoenen van Leergroep II uit de tassen komen. De kinderen zetten die
bij het schoorsteentje op het werkplein. En met hun hele lijf zongen ze erbij.
Ik kon niet anders doen dan ook mijn schoen zetten, ook al had ik geen gymschoen bij me.
Om tien over half drie haalde ik mijn schoen toch maar uit de hoop,
ik kreeg een koude voet en wilde ook aan het eind van de dag nog naar
huis.
“Ga jij je schoen niet zetten?”, vroegen drie meisjes die uit een onverwachte
hoek kwamen.
‘Betrapt’, flitste het door mij heen. “Nou ik krijg
een koude voet,” zei ik tegen hen. “O, dan mag
het wel,” vonden ze.
Met een licht schuldgevoel trok ik mijn schoen
weer aan en kreeg een ingeving………….
……..met een fotokopie van mijn schoen liep ik
terug naar die van de kinderen en legde hem er tussen.
En nu maar hopen dat Piet ook die schoen vult.
Namens ons team wens ik u veel leesplezier met deze BundersInfo.
Met vriendelijke groet,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.

In de vorige BundersInfo informeerden wij u over de nieuwe app die wij gaan gebruiken.
Gisteren heeft u de uitnodiging per e-mail gekregen.
Vanmorgen hadden ruim 80 ouders de mail al geactiveerd. Dank u wel daarvoor!
En nu nog 200 te gaan.
Bent u één van die 200 ouders?
Kijkt u dan nog even naar die mail van gisteren, woensdag 21 november?
SchouderCom.nl (niet beantwoorden) no-reply@schoudercom.nl
Wij kijken met spanning uit naar uw activeringsactie!
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Activiteiten
Sinterklaas knutsel-en versieravond
Afgelopen maandag was de jaarlijkse Sinterklaas knutsel- en versieravond. Er
is hard gewerkt om de school helemaal in Sinterklaas sfeer te krijgen. Pieten
en slingers zijn opgehangen, ramen zijn gedecoreerd en dankzij groep 8 is er
voor Leergroep I een Pietenhuis en Pakjesboot om in te spelen. Het resultaat
mag er zijn!
Namens de hele Sinterklaascommissie hartelijk dank voor alle hulp! Zonder
jullie was dit niet gelukt.

De versieravond gemist?
Donderdag 6 december is er een herkansing, dan wordt de school ’s avonds vanaf
19.00uur in kerstsfeer gebracht. U bent dan van harte welkom ons hierbij te komen
helpen. De intekenlijst hangt naast het kantoortje van mhr. Giel.

Donderdag 6 december: er bereikten ons enkele vragen of dit een studiedag is. Dat is niet zo.
Het is voor ons een gewone lesdag zoals de schoolkalender ook aangeeft. De school start om 08.30 uur.
Kinderen van Leergroep I en II mogen een Sintcadeautje meebrengen om aan elkaar te laten zien
en ook nog wat mee samen te spelen.

Jarigen in de week van 23 t/m 30 november
25

Kyan (2007)

6/7 B

25

Julie (2009)

4/5 D

25

Lodewijk (2013)

123C

26

Dennis (2008)

6/7 C

27

Juliette (2007)

8

28

Karlijn (2012)

123D

29

Jeske (2010)

4/5 C

30

Tijn (2011)

4/5 D

30

Fenne (2011)

4/5 A

Proficiat allemaal ! Heb een mooie dag !
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