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Voorwoord
Wat was het afgelopen woensdag een prachtig feest. Ik vond het een bijzondere eer om Sint
Nicolaas en zwarte Piet te mogen ontvangen. Wat fijn om te zien dat er zoveel ouders bij waren. Sint
Nicolaas was ook erg blij dat hij weer alle vrolijke gezichten van de leerlingen van onze Deventer
Leerschool zag. Hij heeft de Pieten goed hun best laten doen het afgelopen jaar. Sint was goed op
de hoogte van het reilen en het zeilen bij ons op school. Zo kreeg Hugo uit groep 3, 300 euro van de
Sint en juf Carjanne een honderd jaar oud rekenboek. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hadden
prachtige surprises gemaakt. Iedere surprise was een kunstwerk op zich, voorzien van een mooi
gedicht. Oh..oh.. wat is het Sinterklaasfeest toch gezellig en een fijne traditie. Sint heeft afgesproken
dat hij volgend jaar zeker weer van de partij is. Wij ook weer gerustgesteld.
Op naar het volgende feest…
Langzaamaan zal de komende week onze school worden omgetoverd in kerstsfeer. Vrijdag komen
de kerstbomen en wordt het buiten steeds eerder donker en kunnen we de lichtjes aandoen en de
gezelligheid in de school halen.. Wij zijn er met ons team weer helemaal klaar voor en hebben er veel
zin in.
Dorien Tarmastin
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Kerstfeest
Donderdag 20 december staat geheel in het teken van het kerstfeest. In de ochtend gaan we met
groep 1 t/m 8 kerststukjes maken. Vervolgens is er kerstgymnastiek voor alle groepen, gegeven door
meester Alwin, buiten op het plein. (vandaar ook de kerstmuts of foute kersttrui;-)
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag om 12.15 uur vrij.
Tussen 17.00 en 17.15 uur worden alle leerlingen weer op school verwacht. Uiteraard in hun
feestkleding voor het heerlijke diner. We gaan eerst met z’n allen
luisteren naar het kerstverhaal, in een mooi versierde sfeervolle aula.
Dit kerstverhaal wordt voorgelezen door Puck uit groep 8 en door juf
Dorien. Een aantal leerlingen van groep 8 spelen het verhaal na.
Vervolgens gaan de leerlingen naar hun eigen klas en daar gaan ze
genieten van de lekkere gerechten die door iedereen zijn klaar
gemaakt. Vanaf 18.30 uur bent u als ouder van harte welkom op het
plein voor een drankje.
Aanstaande maandag 10 december ontvangen alle leerlingen een
speciale kerstbrief met alle informatie voor deze donderdag 20
december.
Kerstboom:
Mocht u een kerstboom met kluit, in pot willen meenemen op vrijdag
21december, dan kunt u zich melden bij Moreen. Voor 2.50 euro is
de boom van u.

Ideeën bus

Wij hebben een ideeën bus op school gemaakt met de leerlingenraad.
Alle kinderen kunnen een briefje met een goed/leuk/goed/handig/… idee
voor de school in deze brievenbus stoppen. Er zitten al heel veel ideeën in,
vandaag op 4 december 2018.
17 december maken wij heb weer open en lezen alle briefjes.
Als het serieuze ideeën zijn, dan kunnen wij dat misschien regelen.
Groetjes, de leerlingenraad
Kiki en Lindi.
(De bus hangt in de hal naast de trap)

Sinterklaasfeest
Ook dit jaar hebben de pieten meerdere bezoeken
gedaan aan onze school. Om te beginnen
kwamen ze een middagje strooien in alle groepen.
Het was een vrolijke boel.
In het weekend mochten alle kinderen hun
schoentje zetten in de klas. Daar hebben ze
allemaal iets lekkers voor gekregen. Maar ook
hebben de pieten toen heel wat ingepakt in de
school; o.a. klokken, computers, een gitaar, een
knuffelbeertje, een heel digibord! Ze zijn druk
geweest.
Op 5 december kwam ook Sinterklaas naar de DLS.
Sint en zijn piet werden met de rode loper
ingehaald.
Het werd een leuk verjaardagsfeest.
Kijk volgende week op de tv in de hal voor meer foto’s.
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Bezoek aan de Groote & Voorster-groep 4
Op 4 december hebben de kinderen van groep 4 pepernoten gebakken en uitgedeeld.
Ook hebben ze in de grote zaal sinterklaasliedjes gezongen voor en met de bewoners.
Jong en oud heeft geNOTEN.

GEVRAAGD: kinderboeken voor de groepen 1 t/m 8
Hierbij doen wij een oproep om kinderboeken die u niet meer wilt behouden, aan de school te
doneren. Wij willen hiermee de bibliotheek van alle groepen vernieuwen en/of uitbreiden.
Indien nodig komen wij de boeken bij u ophalen.
Neemt u hiervoor contact op met de school/groepsleerkracht.
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