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WIST U DAT...?
… de jonge kinderen in de ban
zijn van SINTERKLAAS? In de bakkerij
worden pepernoten, letters en koekjes gemaakt. Er wordt verkleed en
gespeeld in de boot. Bij de open
haard worden boekjes gelezen.
Iedere dag kijken we naar het Sinterklaasjournaal: de kinderen weten
alles van Ozosnel en fop-cadeaus!

… de oudere kinderen óók in de ban
van SINTERKLAAS zijn? Groep 5-6
heeft sinterklaasboeken voorgelezen
aan groep 1; de groepen 5 tot en met
8 hebben cadeautjes voor elkaar
gekocht in Kronenburg. De komende
week worden op school surprises
gemaakt... Het geeft een gezellige
spanning op de tweede verdieping!

VERJAARDAGEN
28-11: Jasmin
3-12: Wassima
14-12: Dounia
15-12: Omar
16-12: Steyn

... de gymzaal van de Spil wordt
verbouwd? Dit betekent dat we bijna
twee weken niet in de gymzaal
kunnen. Meester Luuk zal zorgen
voor voldoende beweging op de
gymdagen. Bij droog weer zijn de
gymlessen (deels) buiten. Geeft u uw
kinderen WARME KLEREN mee op
maandag en woensdag?

BELANGRIJKE DATA
5 december: Sinterklaas op
school!
10 december: ouder-kind workshop voor
groep 1 tot en met 8, om 8.30 uur
19 december: kerstdiner met alle kinderen op school
20 december: viering om 8.45 uur

IEDERE WEEK MUZIEKLES OP DE MONCHYSCHOOL!
Alle kinderen van De Monchy krijgen twee keer per week muziekles.
Sinds de herfstvakantie komt meester Jasper twee keer per week in alle
groepen, op dinsdagen en donderdagen. Hij leert de kinderen liedjes uit
veel verschillende landen. Het zijn de landen waar de kinderen vandaan
komen, of hun ouders. Inmiddels kennen de kinderen al heel wat liedjes.
Samen zingen geeft een fijne sfeer in de groepen. De kinderen leren er
veel van, bijvoorbeeld nieuwe woorden en gevoel voor ritme. En daarna
kunnen ze zich weer concentreren op de andere vakken.
Tijdens de viering op 20 december zullen de kinderen laten horen wat ze
al hebben geleerd. Komt u ook? U bent van harte welkom!
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