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Belangrijke data 
 

5 december: Sinterklaas bezoekt  

            de Monchyschool; alle kinderen om 

            13.00 uur uit 

14 december: alle kinderen vrij  

            (studie-ochtend voor het team) 

Informatie volgt nog over het 

vieren van kerstmis op school 

 

 

 

Verjaardagen 

Deze kinderen zijn de komende weken jarig! 

14 december: Dounia 

16 december: Steyn 

20 december: Lucas 

20 december: Danisha 

22 december: Dea 

 
 

Gefeliciteerd en veel plezier! 

 

Wist u dat? 

… er bij ons school een jongeren-

werker aan de slag gaat? Hij heet 

Willy Mapinga en hij is er voor 

de kinderen van groep 7-8, om de 

overgang naar de middelbare 

school zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Willy werkt voor het AM 

Supportteam. Hij is er onder 

schooltijd op maandag en vrijdag. 

 

 

… alle kinderen een theater-

voorstelling bezoeken deze 

dagen? Op donderdag 24  

november groep 1-4; maandag 

28 november groep 5-8. Kinderen 

van groep 1-4 deden vooraf een 

teken-workshop; de tekeningen 

werden door de acteurs gebruikt 

in de voorstelling! 

 

 

… er veel ouders en verzorgers 

gekomen waren voor het kijkje in 

de klas? Ook van de hogere 

groepen. We hebben u kunnen 

vertellen hoe belangrijk het is dat 

kinderen graag lezen en worden 

voorgelezen, en daarna zaten er 

in alle groepen ouders mee te 

doen met de les. Prachtig. 

Sinterklaas heeft laten weten dat hij maandag 5 december naar de Spil 

komt. Wat fijn om hem weer te mogen ontvangen. Hij neemt één piet mee, 

de andere pieten zijn nodig om cadeautjes op tijd naar de gezinnen te 

brengen. 

Groep 1 tot en met 4 heeft een viering met Sinterklaas en piet op de  

trappen; groep 5 tot en met 8 viert het feest in de klas met surprises. Alle 

kinderen zijn op 5 december om 13.00 uur uit. 

Bijzonder dit jaar: we zijn een Monchyschool-sinterklaasverhaal aan het 

schrijven met alle groepen. Dit verhaal wordt voorgelezen op 5 december 

aan alle kinderen, en aan Sinterklaas natuurlijk. 

Sinterklaas  


