A L G E MEEN
Sinterklaasviering

Gisterenochtend om 8.40 uur kwam Sint aan in de sporthal in een ‘bak’fiets. Hij
werd verrast door de kinderen van groep 6 t/m 8, die onder leiding van Amilia en Daphne uit de groepen 8 een prachtige dans op het liedje Mast erchef
van Kinderen voor Kinderen lieten zien. Na dit super optreden zijn alle kinderen
van de groepen 1 t/m 4/5 door Sinterklaas bezocht en verwend met mooie
cadeautjes. De Pieten zijn in alle groepen geweest om de klassencadeautjes
te brengen en de kinderen te verwennen met strooigoed. De kinderen van de
groepen 5 t/m 8 hebben met elkaar de surprises uitgepakt en de gedichten
aan elkaar voorgelezen. Ook dit jaar zaten er weer heel veel mooie creaties
bij! Alle ouders die hebben meegeholpen met het voorbereiden van het Sinterklaasfeest ENORM bedankt! Door jullie hebben de kinderen zo’n fantastische Sinterklaastijd gehad!

Voorleeswedstrijd

Wie is de Voorleeskampioen van de Zeppelin?
Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben zich verzameld in de hal om
een antwoord op deze vraag te krijgen. Er waren zelfs kleine spandoeken om
hun klasgenoot aan te moedigen. Er waren drie kandidaten doorgedrongen
tot deze finale: Sara uit groep 8a, Ashai uit groep 7b en Charlize uit groep 6b.
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Ook de wedstrijden in de klassen waren spannend geweest. Natuurlijk moet er
bij zo’n evenement ook een jury zijn en die was er, bestaand uit Amilia uit groep
8b (de voorleeskampioen van vorig jaar), Jip uit groep 7a en Malu uit groep
6a. Deze dames stonden onder leiding van een juryvoorzitter en dat was juf
Josefien. De jury had duidelijk afspraken gemaakt wie waar op moest letten en
hoe de punten verdeeld konden worden. De strijd kon beginnen. Sara mocht
het spits afbijten, zij las voor uit het boek Misleid. Ze was best zenuwachtig maar
ze kreeg een groot applaus toen haar taak er op zat. Daarna volgde Ashai, zij
had het boek Dummie de mummie en de Sfinx van Shakaba gekozen. Ze had
een goede intonatie, want het was net of er een echte mummie in de hal was.
Ook zij kreeg een groot applaus toen ze klaar was. Als laatste was Charlize aan
de beurt. Haar keuze was gevallen op het boek De grot e Verhalenparade.
Wat heeft zij een heldere stem en wat gebruikt zij die goed! Ook hier een groot
applaus en toen kon de jury aan het werk gaan, dat was niet makkelijk. In de
tussentijd werd er ook nog even een moppentrommel geopend en was het na
al die spanning even lekker lachen geblazen. Toen kwam de jury terug en daar
was de uitslag. Iedere deelneemster kreeg een korte uitleg en een (chocolade) medaille, want ze waren in ieder geval eerste geworden in hun groepen.
De jury kwam tot de volgende puntenverdeling: Sara… 66 punten, Charlize…
68 punten en Ashai… 73 punten. Zij mag als Voorleeskampioen een mooi leesboek uit gaan zoeken in de boekwinkel. Van harte gefeliciteerd hoor! Daarbij
zal Ashai onze school vertegenwoordigen op de voorleeswedstrijd voor de
voorleeskampioen van Barendrecht. Dit gebeurt in de bibliotheek.
Wij wensen haar veel succes!
De leescommissie van De Zeppelin

Knutselmateriaal

Wij zijn voor de kerstcrea nog op zoek naar waardeloos knutselmateriaal. U kunt
hierbij denken aan wc-rolletjes – lege melkpakken – sigarendoosjes – plastic
bekertjes – glazen potjes – eierdozen etc.
Spaart u met ons mee? U kunt het materiaal inleveren bij onze conciërge Ali.

P ag i na

2

v an

4

Ouderbijdrage

Gelukkig hebben al veel ouders de ouderbijdrage betaald, maar uit onze administratie blijkt dat er voor 71 kinderen nog geen ouderbijdrage is overgemaakt. Wij verzoeken de ouders/verzorgers die de bijdrage nog niet hebben
betaald, om deze bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken.
De hoogte van de ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 52.50 per
leerling en dient onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren)
overgemaakt te worden op:
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0305 4837 57
t.n.v.:
MR OBS De Zeppelin
In de loop van volgende week ontvangen de ouders/verzorgers die nog niet
betaald hebben persoonlijk een brief van onze financiële commissie.

Kaarsjesavond 2016

Sinterklaas is net het land uit en wij zijn alweer druk in de weer met de voorbereidingen voor kaarsjesavond. Dit jaar vindt deze plaats op donderdag 22 december.
De kinderen zijn die dag om 12.00 uur uit, maar worden ’s avonds weer op
school verwacht voor een heerlijk kerstbuffet en een gezellig samenzijn met de
klas.
Wij willen u als ouders/verzorgers om 18.30 uur van harte uitnodigen voor een
Koek & Zopie buiten op het schoolplein.
Wij willen u vragen of u samen met uw kind(eren) kunt zorgen voor 1 hapje voor
op het buffet. Op het informatiebord komt een inventarisatielijst te hangen
waarop u het soort hapje kunt noteren.
Het programma voor de kaarsjesavond ziet er als volgt uit:

16.45 – 16.55
17.00 – 18.00
18.00 – 18.45

18.30 – 18.45
18.50 – 19.00

Donderdag 22 december – groepen 1 t/m 5
De kinderen komen naar de klas met het door hen meeuur:
genomen hapje.
De kinderen van de groepen 1 t /m 5 gaan in hun eigen
uur:
klas gezellig met elkaar eten van het buffet .
De groepen 1,2 en 3 lopen een lampionnenoptocht sauur:
men met hun ouders/verzorgers.
De groepen 4 en 5 houden een kerstbingo in de klas
met de leerkracht.
Koek & Zopie voor de ouders/verzorgers op het plein.
uur:
Ter afsluiting zingen de kinderen gezamenlijk een kerstuur:
liedje op het schoolplein.
De kinderen kunnen direct daarna door hun ouders
worden opgehaald in de klas.
Bij slecht weer zingen we in de klassen en zijn de ouders
daarbij natuurlijk van harte welkom.
Donderdag 22 december – groepen 6 t/m 8

P ag i na

3

v an

4

16.45 – 16.55 uur:
17.00 – 17.30 uur:
17.30 – 18.45 uur:
18.30 – 18.45 uur:
18.50 – 19.00 uur:

De kinderen komen naar de klas met het door hen meegenomen hapje.
De kinderen van groep 6 t /m 8 gaan in hun eigen klas
gezellig met elkaar eten van het buffet.
De kinderen van de groepen 6 t /m 8 hebben een Kerstbal in de bovenhal onder begeleiding van de leerkrachten.
Koek & Zopie voor de ouders/verzorgers op het plein.
Ter afsluiting zingen de kinderen gezamenlijk een kerstliedje op het schoolplein.
De kinderen kunnen direct daarna door hun ouders
worden opgehaald in de klas.
Bij slecht weer zingen we in de klassen en zijn de ouders
daarbij natuurlijk van harte welkom.

Vrijdag 23 december:
Start kerstvakantie, alle kinderen zijn deze dag al vrij.
Wij gaan er een heel sfeervolle kaarsjesavond van maken en hopen u samen
met uw kinderen te zien op donderdag 22 december. Alvast een fijne kersttijd
toegewenst!
De kerstcommissie

Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen
& een gezond en leerzaam 2017!

Het team van de Zeppelin
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