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Agenda
Ma 23-11: Koffie uurtje groep 3 om 20.00 uur
via Microsoft Teams
Wo 25-11: Koffie uurtje groep 4 om 20.00 uur
via Microsoft Teams
Do 3-12: Sinterklaas op school
Vr 4-12: eerste rapport (gr. 3 t/m 8)
Week van 7 t/m 11 december zijn de
oudergesprekken via Teams
Wo 9-12: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders
door Bernadette Rijpert
Vr 18-12: kerstviering voor alle groepen
Ma 4-1: alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
Ma 11-1: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders
door Bernadette Rijpert

Meld uw kind aan voor blok 3 van
Muzieklessen bij de BSO!
Stichting Muziekopleiding Loon op Zand

Wat vliegt de tijd als je het
leuk hebt. En de tijd vliegt bij
de lessen Muziek bij de BSO.
Het tweede blok is ook al weer (bijna) voorbij.
Nu even rust in de drukke ‘feest-maanden-tijd’
en dan weer lekker actief (letterlijk en
figuurlijk) Aan De Slag.Vanaf donderdag 21
januari 2021 gaat Meneer Juan verder met de
lessen Muziek bij de BSO. Deze keer met onder
andere Orff Muziekinstrumenten (weer 5 lessen
op donderdag. De lessen zijn van 15.00 uur t/m
15.30 uur en bij voldoende belangstelling ook
van 15.30 uur tot 16.15 uur -groepen worden
dan gesplitst 1 t/m 3 en 4 tm7-).
Interesse? Wil je ook aan de
slag gaan? Lees dan de
aanmeldingsbrief door die bij
de mail is gevoegd. Wil je er
eerst meer over weten, kijk dan op de site
www.sophiasvereeniging.nl (opleiding) of leg
contact met Bernadette Essers (0416-363235 of
bernadette_essers@hotmail.com)

Nieuwsbericht vanuit de
Sinterklaaswerkgroep
Woensdag 25 november
Alle leerlingen van de Blokkendoos mogen hun
schoen zetten in de eigen klas.
Woensdag 2 december;
De gemaakte surprises mogen in de aula van
school tentoongesteld worden.
Donderdag 3 december;
Sinterklaas zal met enkele Pieten een bezoek
brengen aan onze school.
Wij hopen van harte dat we er ook dit jaar een
mooi en vooral leuk Sinterklaasfeest voor de
kinderen van mogen maken.

Pepernotenfeest online: op zoek
naar de letters van de Sint
Het wordt dit jaar een fantastisch
Sinterklaasfeest, gewoon gezellig samen thuis.
Waar het straks heerlijk ruikt naar pepernoten!
Woensdagmiddag 2 december gaan we die
samen bakken tijdens het Pepernotenfeest
online. Meld je nu aan voor dit live programma
voor alle kinderen in Midden-Brabant én hun
ouders, opa's en oma's, vriendjes en
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vriendinnetjes. Speel samen het Letterspel, zing
uit volle borst mee met het Pepernotenlied en
smul tot slot natuurlijk van je zelfgebakken
pepernoten.

Even voorstellen

In drie online filmpjes gaan we de komende
weken alvast toeleven naar
dit Pepernotenfeest. In deze korte afleveringen
leren kinderen het enige echte ‘Pepernotenlied’,
dat Lieve & Louise en de Fanfare speciaal voor
het pepernotenfeest geschreven hebben. Verder
gaan we met Janine van Theater Van Niks &
Van Alles op zoek naar ‘de letters van de Sint’.
Daarbij kun je ontdekken hoe jullie ook het
speciale Pepernotenfeest-pakketje in huis
kunnen halen, met daarin alles wat je nodig
hebt voor een onvergetelijk Pepernotenfeest
online.

Hoi, mijn naam is Kiara van
Heusden ik ben 17 jaar en woon in SprangCapelle met mijn moeder, vader, zusje en
hondje Nova.
Ik doe de opleiding onderwijsassistente op
het ROC Tilburg en dit is mijn eerste jaar.
Ik loop stage bij juffrouw Noortje in
groep 1/2B op woensdag en donderdag en vond
mijn eerste twee dagen echt al supertof.
Ik ben creatief, sociaal en behulpzaam en lach
altijd! In mijn vrije tijd dans ik graag en ga ik
vaak gezellige dingen doen met mijn vrienden
ook bak ik graag lekkere taarten of cup cakes
met mijn familie.
Ik hoop dat we er een gezellig jaar van kunnen
maken met zijn allen!

Doe je mee?
Bekijk op zondag 22 november de eerste
aflevering via de Facebook pagina of Youtube
kanaal van de Bibliotheek Midden-Brabant.
Daar hoor je welke leuke dingen je allemaal
met de letters kunt doen.

Voor de groepen 6, 7 en 8

Vanaf 25 november liggen
de Pepernotenfeest-pakketjes voor je klaar bij
jouw vestiging.
Op zondag 29 november spelen we het
laatste deel van het Letterspel. Dat wordt
spannend!
Woensdag 2 december 14.30-15.00
uur. Live pepernoten bakken met Lieke.
Zorg dat je thuis klaar staat met al je
ingrediënten. Want dan komt Lieke live om met
jou samen de pepernoten te bakken. Je mag
haar alles vragen over pepernoten. Meld
je voor dit onderdeel wel vooraf aan
via jeugdlochal@bibliotheekmb.nl en ontvang
de link naar de livesessie. Kosten: Gratis

23 november op ’t Blauwe veldje van 15.30 tot
17.00 uur lekker sporten!!!

Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek,
maar dat vinden we natuurlijk wel heel erg leuk
(en als kind is lid worden gratis!)

Info via Carolinevromans@contourdetwern.nl
Met vriendelijke groet,

Kijk
op www.bibliotheekmb.nl/pepernotenfeest voor
meer informatie.

namens het team van de Blokkendoos,
Nick de Lange, directeur.
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