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Beste ouders/verzorgers,

…………Hij komt er aan…

Sint Nicolaas…………
aanstaande zaterdag, ergens in ons land. Coronatijd of niet, we gaan er samen
met de kinderen een mooie Sinterklaastijd van te maken. We hebben al wat leuke
activiteiten bedacht met als hoogtepunt de Sinterklaas Show in Tiliander voor alle
leerlingen van leergroep I en II.
Op donderdag 19 november mogen de kinderen op school hun schoen zetten.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind dan een (gym)schoen bij zich heeft?

Hieronder de Sinterklaas kalender met een overzicht van alle Sint activiteiten, deze vindt u ook terug in de kalender van
SchouderCom.
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Heitje voor een Karweitje voor het Vergeten Kind
Afgelopen weken hebben we een nieuwe actie opgezet voor
ons goede doel Stichting het Vergeten kind. De kinderen
hebben in de klas uitleg gehad over dit doel en hebben een
spaarpotje geknutseld en een formulier meegekregen.
De bedoeling is dat er zoveel mogelijk geld opgehaald wordt
door het uitvoeren van klusjes.
Een aantal kinderen zijn al fanatiek aan de slag gegaan.
-We hopen op een mooie opbrengst! De actie loopt tot week
50 (7-11 december), dan moeten de spaarpotjes (gevuld) ingeleverd worden op school. Via de QR code op de
spaarpotjes kan er overigens ook digitaal gesponsord worden.
Op de volgende pagina vindt u alle informatie over de acties voor Het Vergeten Kind:
https://actie.hetvergetenkind.nl/team/basisschool-de-bunders

Josephine en Alexander verkochten kastanjes

Pleun en Anna wassen de ramen

Schooljudo
Eerder informeerde wij u over schooljudo. De beoogde (enter)trainer was vanwege Corona afgehaakt. Het bleek niet
mogelijk een adequate vervanger in te zetten. Wij lieten u weten dit op te schuiven naar een later moment in dit
schooljaar. Dit schiet echter zijn doel voorbij, omdat het wij het schooljudo programma juist inzetten tijdens het proces
van groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het hele programma hebben wij nu doorgeschoven naar
september 2021.

Mede namens ons team wens ik u een goed weekend toe,
Met vriendelijke groet,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.
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