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Sinterklaas op De Schothorst!
Sinterklaas komt zaterdag weer aan in ons land.
We verwachten dat hij op 5 december ook een
bezoek brengt aan de Schothorst.
Het programma voor deze dag:
Zoals elk jaar probeert hij rond 8.30 uur op de
Schothorst te zijn. Om alles goed te laten
verlopen zijn hier een paar belangrijke
mededelingen:
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen
tussen 8.15 en 8.25 uur hun zelfgemaakte
surprise naar de klas brengen. Daarna wachten ze buiten op het
onderbouw plein!
Het zou fijn zijn als iedereen om 8.30 uur op school is. Buiten op het
onderbouw plein wachten we samen met vaders, moeders, broertjes en
zusjes op de komst van Sinterklaas.
Het buiten programma duurt ongeveer 15 minuten.
Omdat de Sint al zijn aandacht aan de kinderen van De Schothorst wil
geven, willen we net als voorgaande jaren, de ouders met jongere
broertjes en zusjes uitnodigen om Sinterklaas en zijn Pieten in de hal
persoonlijk een handje te geven en eventueel een liedje te zingen.
Daarna, om ongeveer 9.00 uur begint het programma van Sinterklaas
alleen voor de schoolkinderen van De Schothorst.
De kinderen hebben deze dag wel een gevuld lunch tasje nodig, voor het
tussendoortje van 10.00uur wordt gezorgd.
Daarnaast hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 (pieten) gym, hiervoor
hebben ze wel de gymspullen nodig. Kinderen die dit leuk vinden mogen
als piet verkleed zijn, maar dan wel graag schone gymschoenen

meegeven.
Op woensdag 6 december mogen de kinderen van groep 1 t/m 3 een klein
cadeautje wat ze van Sinterklaas hebben gekregen meenemen naar
school om te laten zien (wel op eigen verantwoordelijkheid).
Groep 5 t/m 8
We doen het dit jaar een beetje anders. Het grote boek
van Sinterklaas is aangespoeld en dus helemaal leeg.
Nu staan er gelukkig wel de namen van de kinderen in
het boek maar verder staat er niets. De kinderen
krijgen dus ook alleen maar een lootje met de naam
van het kind waarvoor ze iets moois moeten maken en
kopen. We gaan ervan uit dat iedereen zijn/haar
klasgenootjes een beetje kent en anders is dit een
mooie manier om elkaar beter te leren kennen.
We hopen dat het een leuk Sinterklaasfeest wordt!
Actie voor Voedselbank
Dit jaar willen we ook meer aandacht besteden aan
‘geven’ in plaats van ‘krijgen’. Sinterklaas is
oorspronkelijk ook een feest van geven. We zullen
dan ook met de leerlingen in gesprek gaan en
proberen te laten ervaren dat geven vaak net zo’n
goed gevoel geeft (of zelfs een beter gevoel!) dan
krijgen. In het kader daarvan doen we ook mee aan
een actie van de Voedselbank en RTV Oost onder de
noemer “Samen voor de Voedselbank”. Van 1 t/m 9
december zullen er in de hal van De Schothorst kratten staan waarin wij
zoveel mogelijk houdbaar voedsel gaan verzamelen. Wij vragen aan de
kinderen om houdbare producten mee te nemen naar school om in deze
kratten te doen. Producten die gevraagd worden zijn:
-

Groenteconserven in glas of blik, visconserven, soep in pakjes,
stazak of blikken.
Koffie, thee, cacao. noten, pinda”s borrelnoten
Pasta varianten als mie, spaghetti, macaroni, rijst
Tafelzuren, als augurken, zilveruien

-

kruiden als peper, paprikapoeder etc.
Worsten als knakworst, rookworst, harde worst.

Op deze manier werken we allemaal mee aan fijne feestdagen voor
gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank!
Studiedag 24 november
Denkt u eraan dat er vrijdag 24 november een studiedag is? Alleen de
groepen 1 tot en met 4 zijn vrij! Omdat deze studiedag bedoeld is voor
de leerkrachten van de bovenbouw zullen deze leerlingen les krijgen van
de collega’s van de onderbouw!
Schooltuin
Onze schooltuin krijgt steeds meer vorm;
er wordt gewerkt aan zoveel mogelijk
vaste planten zodat er minder onderhoud
is en wel altijd wat te vinden! Via de
provincie hebben we fruitbomen
ontvangen en hopen we volgend jaar
appels en peren te kunnen plukken. Om
deze tuin verder aan te leggen zijn we op
zoek naar houten planken waar bakken van gemaakt kunnen worden.
Verder zijn we op zoek naar allerlei natuurlijke materialen om paden aan
te leggen. Dus heeft u nog (schutting) hout, keien, houtsnippers etc. Laat
het ons weten! Ook is hulp altijd van harte welkom. Natuurlijk is er ook
altijd de mogelijkheid om eens een kijkje te komen nemen in de
schooltuin. U vindt het hek aan het parkeerterrein naast Kinderdagverblijf
Smallsteps.
Oyfo
Oyfo is de nieuwe naam voor techniekmuseum het Heim en Crea. Op
www.oyfo.nl vindt u alle informatie over de activiteiten die daar
plaatsvinden en alle cursussen die er voor kinderen gegeven worden.
Allemaal op het gebied van techniek, kunst en cultuur (dans en theater).

BIEB is het magazine van de Bibliotheek speciaal voor ouders en
verzorgers
Kinderen hebben veel baat bij (voor)lezen thuis.
Zo helpt het ze om hun woordenschat te
vergroten en dat draagt weer bij aan een
succesvolle schoolcarrière. Bovendien is het ook
heel erg leuk!
Maar, hoe motiveer je kinderen om te gaan lezen?
Het nieuwe BIEB magazine staat boordevol tips
en trucs om kinderen op weg te helpen. Dit gratis
magazine is vanaf nu te verkrijgen bij de
Bibliotheek (op = op). Liever digitaal? Dat kan
ook, kijk dan op www.biebmagazine.nl.
Natuurlijk lees je in BIEB de beste boekentips
zowel op papier als digitaal. Verder krijg je
antwoord op vragen zoals: Hoe werkt een tienerbrein? Hoe motiveer je je
kind(eren)? Welke boeken lezen makkelijk weg? En, welke luisterboeken
of strips zijn leuk en goed? Bovendien vertellen Gijs Jolink en Janneke
Schotveld over de invloed van boeken op hun leven. Meester Bart gaat in
op het gebruiken van boeken in zijn lessen en de Syrische Renad vertelt
over het belang van lezen bij het leren van de Nederlandse taal.
Natuurlijk laten we ook kinderen aan het woord over hun favoriete
boeken.
Het magazine wordt gratis aangeboden door de Bibliotheek.
Oud papier

De opbrengst oud papier in september is € 278.40
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