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Wist u dat………………………………….. 
 

- u er erg goed meegedaan wordt met het fruitproject 

- bijna alle kinderen op de maandag en dinsdag fruit bij zich  

 

 

Sinterklaas  
Donderdag 5 december brengt Sinterklaas een bezoekje aan onze school.  
De surprises van groep 5 t/m 8 mogen woensdagmiddag (na 
schooltijd) al in de klas gezet worden of anders donderdags 
voor schooltijd. 
Verder blijven alle kinderen ’s morgens buiten op het plein, 
want we verwachten de Sint tussen half 9 en kwart voor 9.  
Groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur uit en hoeft deze dag geen 
eten en drinken mee te nemen.  
Groep 5 t/m 8 gaat tot 14.15 uur naar school en hoeft alleen 
lunch mee te nemen.  
We maken er samen een gezellige dag van!  
  
 

Kasteel van Sinterklaas 

Maandag gaan we met alle kinderen van groep 1,2,3 en 4 naar Sinterklaas in Kasteel Huis Bergh 

in s-Heerenberg. Dat is toch een fantastische gebeurtenis. De kinderen zijn nu al zenuwachtig. 

Maar het wordt vast heel gezellig.  

We worden om 13:00 uur bij het Kasteel verwacht.  

De bus haalt ons rond 12:30 op.  

Het programma is om 14:00 afgelopen. We moeten dan ook weer terug met de bus. Hierdoor 

kan het zo zijn dat we niet precies om 14:15 terug zijn.  

We verwachten om 14:30 uiterlijk terug te zijn op school. 
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Thema SEL 

Het thema voor ons Sociaal Emotioneel Leren “Ruzies lossen wij op” is bijna afgerond. De 

kinderen weten welke stappen zij moeten nemen als ze ruzie hebben. De bedoeling is dat ze er 

samen uit komen. Lukt dat niet mag de juf er natuurlijk bij gevraagd worden.  

 Ons komende thema wordt “Doe eens lief” . We proberen de kinderen duidelijk te maken dat 

een keer iets voor een ander doen heel normaal is en heel fijn om te doen. 

 

 

EU Schoolfruit 

In de week van 2 december krijgen de kinderen aankomende week op woensdag 

een stuk meloen (geel), op donderdag een waspeen en vrijdag een appel. 

 

Wij hebben de afgelopen week gezien dat bijna alle ouders er aan gedacht hebben en 

op maandag en dinsdag een stuk fruit mee hebben gegeven. 

Denkt u er deze week ook aan? 

 

 

Update Schoolplein 

Het schoolplein is zo goed als af!  

De wachtbankjes (voor de ouders) en het tafeltje zijn klaar, de beplanting is klaar, de bomen 

die wij gekregen hebben van de oudervereniging (voor de meester- en juffendag) en van de 

ouders van groep 8, staan in de grond. De houtsnippers zijn bij de speeltoestellen aangebracht 

en de bemesting is rondgestrooid.  

Nu moeten we hopen dat de borders netjes blijven en alles kan gaan groeien. Daarom de vraag 

of iedereen mee wil helpen om het plein netjes en opgeruimd te houden. En er ook op wil 

letten dat de kinderen (zo veel mogelijk) uit de borders blijven. Er zit gras in en er staan plantjes 

in (ook op plekken waar je van denkt dat er niets staat))  
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MontferlandRun 

Aanstaande zondag wordt de jaarlijkse MontferlandRun weer gehouden. Van onze school lopen 

er wat kinderen (niet zo veel als andere jaren)  mee met de ScholenRun. En een aantal kinderen 

loopt de 7½ km. Wij wensen alle kinderen (en volwassenen die meelopen) veel succes en 

plezier. 

Jeugdprins 

Vorige week zondag is onze jeugdprins bekend 

gemaakt. Het is prins Tristan de 1ste geworden.  Hij 

deed het hartstikke goed. We denken dat hij de 

jeugd in Braamt prima gaat vertegenwoordigen. 

Wij wensen iedereen veel plezier!  

Jeugdcarnaval (herhaling) 

Vanuit de carnavalsvereniging de Nöttekrakers is 

gevraagd of er kinderen zijn die mee willen doen met een nieuwe categorie in de 

Carnavalsoptocht. In de bijlage zit een brief waar u hier alles over kan lezen.   

 

Onderzoek gemeente Montferland (herhaling) 

Vanuit de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) wordt onderzocht hoe jongeren en jonge 

gezinnen in Montferland te kunnen (be)houden. In andere woorden, waarom 

(blijven/gaan) jonge gezinnen in de gemeente wonen. 

In de bijlage zit een brief van de gemeente hoe u mee kunt doen/helpen. 

 

 


