Schooljaar: 2020-2021 nr. 7, 24 november 2020
Agenda
Do 3 dec.
Do 17 dec.
Vr. 18 dec.

Sint op school
Kerst op school
14.30u: Start kerstvakantie

Jeugdprinses Serra en adjudante Lynn
Vorige week, op de elfde
van de elfde, zijn Sophie
en Isis afgetreden als
prinses en adjudante
van ‘t Plèkhof.
Zij dragen het stokje
over aan prinses Serra
en haar adjudante Lynn.
Wij wensen hen veel
succes!

Sinterklaasbezoek op 3 december
Beste kinderen en ouders van Mariënhof,
Ik heb me voorgenomen om op donderdag 3
december samen met één piet, bij jullie op bezoek
te komen. Door corona gaat het programma er wel
een beetje anders uit zien. Ik kom bijvoorbeeld pas
als jullie al in de klas zijn. Juf Erie wacht mij wel op.
Ik blijf dan op het stilteplein. Jullie mogen dan, in
kleine groepjes, naar mij toe komen. Ook de peuters
komen aan de beurt. Fijn hè, dat we elkaar op deze
manier toch nog zien. We maken er een leuke dag
van. Tot dan!
Sinterklaas.
Kerst op school
We vieren dit jaar Kerst op school, natuurlijk. Toch
zal dit in een wat andere vorm zijn dan de afgelopen
jaren. De kerstwerkgroep is druk bezig om een mooi
programma samen te stellen.
Wat nu al bekend is, is dat er donderdagavond 17
december geen activiteit is. Daarom gaan we op
vrijdagmiddag 18 december tot 14.30 uur naar
school. Dit is anders dan in de kalender staat!
Daarna begint de kerstvakantie.

Sjors sportief/creatief
Ook dit schooljaar komt er een boekje van Sjors
Sportief/Creatief met bekende en nieuwe
activiteiten.
Staat dit jaar jouw tekening op de voorkant?
Ga snel aan de slag en lever je tekening voor 1
december in bij jouw juf of meester!
Wie weet wint jouw tekening de wedstrijd!
Nieuws van buiten de school
Bijlagen
- Brief kandidaatstelling OPR

