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Sinterklaas
Op vrijdag 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Sinterklaas heeft ons een brief geschreven of hij bij ons op school zou mogen
logeren. Dat mag natuurlijk! Dat betekent dat er dit jaar geen intocht op
het plein plaatsvindt, wat natuurlijk gezien de maatregelen ook beter is.
Uw kind wordt op de gewone tijd op school verwacht en de kleuters zijn
om 10.00 uur vrij. (Door alle maatregelen kan Sinterklaas dit jaar helaas ook niet zoals gewoonlijk
de kleine broertjes en zusjes ontvangen). De andere kinderen (groep 3 t/m 8) zijn deze dag om
12.00 uur vrij. De kleuters hoeven geen fruit en drinken mee te nemen, de andere kinderen wel.
Kerst 2020
En voor je het weet is het alweer bijna Kerstmis!
Met de Kerstboom versieren, gezellig met lichtjes in de klas,
’s avonds naar school in je mooiste kleren om te “dineren”……. O nee!!!
Dat kan natuurlijk niet! Corona gooit ook dit keer weer “roet in het
eten”.
Toch willen we wel graag Kerst vieren en dit jaar wordt heel speciaal!
De kinderen worden op dinsdag 15 december om 16.15 uur (in je
mooiste Kerstkleren) op school verwacht. Je bent uitgenodigd voor
de Kerst-surprise-party van OBS De Zwarm!
We verklappen er nog niets van, maar…..leuk wordt het zeker!
Om ongeveer 17.30 uur is het feest afgelopen en mogen je
ouders je ophalen.
Bijlage;


Laatste nieuws!
Altijd te vinden op: www.dezwarm.nl
Aanmelden/afmelden voor deze nieuwsbrief
kan daar ook. De groepen houden u hier ook op
de hoogte van de activiteiten in de klas.
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Belangrijke data
Klik hier voor de kalender op de website
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De kalender is ook in de SchoolApp te vinden.
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