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Agenda 
   
  6 december versieren voor kerst 
  7 december contante betaling ouderbijdrage 
19 december  kerstdiner 
21 december ’s middags vrij 
24 december kerstvakantie tot en met 6 januari 
  7 januari weer naar school 
 

 
 
 

Nieuws uit groep 1-2A, juf Els 
 
Bij de kleuters werken we deze periode natuurlijk over sinterklaas!  
We leren woorden van sinterklaas.  

We lezen prentenboeken over 
sinterklaas. We spelen daarna het 
verhaal uit het boek na in de 
poppenhoek of bij de thematafel.  
 
De kinderen zorgen goed voor 
Amerigo. Als hij ziek is, verzorgen 
zij hem zo goed, dat hij snel weer 
beter wordt.  
We zingen sinterklaasliedjes bij 
het digibord of de piano van juf Els. 

 
De letter die we leren is deze week de S van sint, schoorsteen, schoen, 
schimmel, speculaas, staf en stoomboot. We zijn al heel knap in de woorden 
hakken en plakken. Veel knapper dan Plak, die 
roept het verkeerde woord. Gelukkig weten 
de kinderen wel het goede woord!  
Van speelklei maken we onze letter. 
Ook werken we flink in ons sinterklaas-
werkboek. 

 
We hebben ook de stoomboot gebouwd van kapla, 
blokken en grote blokken. 
Vorige week gingen we pepernoten, speculaas en 
letterkoekjes bakken. Juf heeft een echte 
speculaasplank. De hele school ruikt dan lekker 
kruidig naar speculaaskruiden.  
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Pietengym 2018!! 
 
Maandag en dinsdag waren de 
gymlessen omgetoverd in 
pietengym. Zoals ieder jaar kan 
de sint wel weer hulp 
gebruiken. Want vele handen 
maken licht werk om al het 
strooigoed en cadeautjes te 
verspreiden. Daarom werd er 
weer flink geoefend op 
klimmen en klauteren over de 
daken, door dakramen 
klimmen. glijden of rollen van 
de schuine daken en in het 
touw oefenen om via de 
regenpijp omhoog te komen. 
Ondertussen konden er ook 
trucjes en kunstjes gedaan 
worden. Ook dat hoort erbij. 
Voor de kinderen van groep 1 
en 2 was het helemaal feest. Zij 
hadden hun pietengym in de 
grote gymzaal. Met hulp van 
leerlingen van of groep 8 of 
groep 7. Ontzettend bedankt!! 
 
Het is altijd weer spannend en 
maar een superleuk feestje. 
Ook dit jaar deed iedereen zijn 
best. Daarom kreeg iedereen 
na 2 dagen gymmen in de 
pietenzaal een mooi 
gympietendiploma mee naar 
huis.  
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Schoolfruitproject 
Deze week eten de kinderen: 
 
Waarom een mandarijn met 
Sinterklaas? 
Er is een verklaring die te maken heeft met een sinterklaasliedje uit 1718. Daarin wordt gezongen over 
‘appeltjes van oranjen’ als Sinterklaaslekkernij. Die ‘appeltjes van oranjen’ waren sinaasappelen of 
mandarijnen, die toen uit Spanje werden ingevoerd.  
 

Link voor de nieuwsbrief:  https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-
ouders.htm  
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
U kunt de ouderbijdrage via de bank overmaken naar het rekeningnummer van de  
ouderraad: NL17 INGB 0006 1902 54 t.n.v. ASG inz. Architect ouderraad. Graag onder vermelding 
ouderbijdrage en de naam van uw kind. 
De ouderbijdrage is dit jaar als volgt vastgesteld:  
 

 € 23,50 per leerling voor de groepen 1 t/m 5 

 € 18,50 per leerling voor de groepen 6 t/m 8 
 
Contant betalen kan op vrijdag 7 december bij de ouders van de ouderraad in de middenruimte. 
Zorgt u voor gepast geld? De ouderraad is aanwezig om 8.30 uur en 15.00 uur. 
 
Kunt u het bedrag niet (volledig) missen, neemt u dan even contact op met juf Froukje of juf 
Sietske? 
 
 

Sinterklaasfeest 
Het sinterklaasfeest was geslaagd voor alle groepen. De goedheiligman werd met het busje van de 
fysiotherapiet naar school gebracht. Hij had namelijk zijn enkel bezeerd toen hij weggleed van een 
gladde dakpan. De pieten hadden de nacht op het plein en in school doorgebracht en moesten nog 
wel even gewekt worden. Na binnenkomst waren er optredens voor de Sint door leerlingen van 
groep 1 tot en met 5. De hogere groepen hebben surprises voor elkaar geknutseld. Dat ze daarvoor 
erg hun best hebben gedaan, is te zien op de volgende bladzijde van deze nieuwsbrief. 
Het team van De Architect bedankt de ouderraad voor alle hulp! 

 
 
 
 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
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