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Sinterklaasfeest 5 december 2017
In deze extra nieuwsbrief informeren we u over de aankomst van Sint op dinsdag 5
december en wat de opstelling van de leerlingen en de aanwezige ouders op het schoolplein
is.
De ontvangst van Sint en zijn pieten is een gezamenlijke activiteit van school en Hoppas.

Dinsdag 5 december is het weer zover, Sint komt ons bezoeken.
De kinderen blijven voor schooltijd op het schoolplein. Tegen
8.30 uur verzamelen de leerlingen en de kinderen van Hoppas
zich bij het hek. We vragen aan de ouders tegenover het gebouw
te gaan staan. Zie de plattegrond.
De leerlingen van groep 1-2 worden op de normale tijd in het
lokaal verwacht. De kleuters worden door de leerlingen van
groep 8 opgehaald en ze lopen samen naar het plein om de Sint
te gaan verwelkomen.
Zodra de Sint gearriveerd is, maken de
kinderen een erehaag naar de hoofdingang.
Sint en zijn pieten kunnen hier tussendoor
lopen. Zowel voor het hek als in de poort
staan kinderen van Hoppas voorop. De
leerlingen van school staan achter de
kinderen van Hoppas.
De leerlingen gaan per groep naar binnen. Dit
wordt via de omroepinstallatie bekend
gemaakt.
Sint blijft dan nog even op het plein voor de
kleintjes die met hun ouders naar de aankomst van Sint zijn komen kijken.
Uw kind hoeft geen eten en drinken voor de pauze van 10.00 of 10.15 uur mee te brengen.
Maar wel een boterham en drinken voor tussen de middag.
Deze dag wordt een continurooster gedraaid en zijn de kinderen om 14.30 uur uit.
Brieven bestuur
Bij deze nieuwsbrief treft u ook twee brieven van het bestuur van ‘De Stroming’ aan. De ene brief
gaat over de bestuurlijke wijzigingen op bestuursniveau en de andere brief gaat over een
voorgenomen fusie van de d’Uylenborch in Almkerk met ‘De Stroming’.
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