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Sinterklaas
Vorige week zijn Sinterklaas en zijn Pieten ook weer op
onze school geweest. Ze waren een beetje aan de late
kant maar gelukkig nog op tijd om een mooi feest te
vieren met alle kinderen van de Rietgoor.
Jarige Piet Antonio had iets te diep in de koekjeskist
Gekeken, maar ook hij is toch nog op school
aangekomen. Sinterklaas heeft mogen genieten van
fantastische optredens van de peutergroep, groep 1-2,
2-3 en groep 4 en 5. Wat kunnen ze goed zingen en
dansen! De school heeft van Sint en Piet een hele mooie
Beach-flag gekregen want als je school 30 jaar bestaat is
dat wel een cadeautje waard. Geweldig!! Wij bedanken
Sinterklaas en zijn Pieten weer voor hun fijne bezoek!
Rietpraat
Groep 1-2
Er werd gedaan doen alsof je onder de douche vandaan
komt en je jezelf aan het afdrogen bent
Juf Ella tegen Jamie: “Jij doet je oksel wel goed afdrogen”
waarop hij antwoord: dat moet ook, want anders krijg je
paddestoelen!!
Kerstfeest op de Rietgoor
Sinterklaas is weer naar Spanje en de kerstbomen en
versieringen hangen alweer op school in de hal en in de
klassen. Een mooie en gezellige tijd op school en straks
natuurlijk ook in de kerstvakantie over een week.
We gaan op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie
samen kerst vieren. Dit jaar staat het Kerstontbijt op
het programma en daar worden al de nodige
voorbereidingen voor getroffen door de werkgroep.
Ouders zijn aan het oefenen voor het welbekende Kersttoneelstuk wat opgevoerd wordt in de Bergspil.
Alle kinderen mogen daar op de laatste vrijdag naar
gaan kijken met hun juf of meneer. Over die laatste
vrijdagochtend heeft u een aparte brief met informatie
gekregen. Vrijdag 21 december zijn alle kinderen om
12.00u vrij! Dan gaan we genieten van de kerstvakantie!!

Schoolfruit
Het schoolfruit voor volgende week is:
Waspeen, peer, mandarijn.
Hopelijk zal iedereen weer heerlijk
smullen.
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Peuterdansen van 2-4 jaar
In het nieuwe jaar staan er ook weer een aantal peuterdanslessen gepland. We zullen de data nog doorgeven.

Schaatsen
Gisteren zijn de groepen 5 t/m 8 in het centrum van
Roosendaal gaan schaatsen. Het was echt koud maar
reuze leuk en gezellig!
Kerstkaarten
Zoals elk jaar hebben alle groepen kerstkaarten gemaakt
en rondgebracht naar oudere mensen. Groep 6-8 is zelfs
naar Heerma State geweest om ze daar af te geven. We
weten dat de oudere mensen elk jaar weer blij zijn met
onze kerstwensen! En dat blijven we doen!

Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor

Handige data:
Wo 19 december

Koffie-uurtje voor alle
ouders 11.30-12.30 uur

Vr 21 december

Kerstontbijt
Kersttoneelstuk
12.00u alle kinderen vrij!!

Ma 24 december
t/m vr 4 januari 2019

Kerstvakantie!!

Wo 9 januari 2019

Hoofdluiscontrole

Do 10 januari 2019

OR vergadering

Do 11 januari 2019

Koffie-uurtje voor alle
ouders 11.00-12.00 uur
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