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Nieuwsbrief
Interessante informatie:
• SiS-regels
 Sinterklaas
 Staking
 SantaRun
 Kerst

SiS-regels
Zoals u van ons inmiddels gewend bent volgen nu de SiS-regels voor de
komende weken:
Onderbouw:
We hebben het fijn met elkaar.
Lachen is fijn, maar uitlachen doet pijn.

Bovenbouw:

We zorgen met elkaar voor een fijne sfeer.
We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Voor de agenda:
- 5 december
Sinterklaasfeest, kinderen
’s middags vrij
- 6 december
Uurtje later beginnen
- 16 december
SantaRun
- 21 december
Kerstdiner

Sinterklaas
Aanstaande dinsdag zal op school het Sinterklaasfeest worden gevierd.
Maandag moeten alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 hun surprise
inleveren, die ’s middags weer tentoongesteld zullen worden in de grote
hal. U kunt dan na schooltijd komen kijken naar alle mooie
“kunstwerken”.
Dinsdagochtend zullen we Sinterklaas en zijn Pieten op het schoolplein
ontvangen. U kunt natuurlijk komen kijken, maar wilt u wel achter het
afzetlint gaan staan. De groepen komen met hun juf naar buiten en staan
natuurlijk vooraan. Daarna gaat het feest in de school verder. Alle
kinderen zijn deze middag om 12.15 uur vrij.
Woensdag mogen de kinderen een uurtje later beginnen, dus om 09.45
uur. Indien u geen opvang heeft voor uw kind, zullen wij de kinderen
opvangen.
We willen de Plus en bakker Voordijk hartelijk bedanken voor hun
sponsoring.
Staking
Er is sprake van een staking op 12 december. Helaas kunnen wij nu nog
niet zeggen of wij mee gaan doen. Er is namelijk nog een gesprek met de
minister op 5 december. Indien er aan de eisen wordt voldaan, hoeven we
niet meer te staken. U hoort hier komende week meer van.
SantaRun
Altijd al een keer als kerstman door de straten willen rennen? Dit is je kans!
Op zaterdag 16 december vindt de zesde editie van de Santa Run in OudBeijerland plaats. Dit is een jaarlijks terugkomend evenement voor een goed
doel. Dit jaar zal de opbrengst geschonken worden aan de Care for life en de
Rotary wensboom.
Tijdens deze run is er een parcours van 3 kilometer wat de deelnemers kunnen
lopen/rennen.
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Ook de leerlingen/ouders van odbs Onder de Wieken krijgen deze kans. Wij hebben een sponsor gevonden
die dit fantastische evenement wil sponsoren. Dit betekent dat de deelname voor iedereen gratis is.
Natuurlijk is een kleine sponsoring altijd welkom! Alle deelnemers krijgen een kerstmannenpak en bij de
finish een prachtige medaille.
Om 14:00 starten we met een warming up en om 14:30 klinkt het startsein.
Er zullen ook een aantal leerkrachten van de school meedoen. De verantwoording ligt deze dag wel bij de
ouders zelf en ook het vervoer moet zelf geregeld worden.
Het inschrijven kan via de leerkracht. Geef voor vrijdag 8 december duidelijk aan met hoeveel
kinderen/volwassenen jullie meedoen.
We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk Onder de Wieken kerstmannen en kerstvrouwen op 16 december!!
Eventueel is er meer informatie te vinden op de volgende site: https://hoeksche-waard.rotarysantarun.nl/

Kerst
Dit jaar zal het kerstfeest worden gevierd op 21 december en het zal er weer iets anders uit gaan zien dan
voorgaande jaren.
Er zal op school worden gedineerd, hiervoor worden weer kerstbomen met gerechtballen per groep
opgehangen en we hopen dat u weer een gerechtje voor ons wilt maken. Na het kerstdiner gaan we met
z’n allen waarschijnlijk naar het Dorpshuis, waar een Kerstmusical wordt opgevoerd door alle kinderen.
Donderdagmiddag zijn alle kinderen vrij om zich mooi te maken voor het kerstdiner. De precieze afspraken
hierover ontvangt u in een aparte brief. De vrijdag na het Kerstdiner is er een continurooster voor groep 5
t/m 8. Deze kinderen eten op school en zijn dan om 14.15 uur uit.
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