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BERICHTEN 7                                     29 november 2019 

 

Kalender:                                                                                                                    
                    

 
                 
               
 
 

Oproep: Heeft iemand misschien voor school een combimagnetron (inbouwmodel) over?  
                 De onze is helaas kapotgegaan.              

                Gevonden: 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de directie:   
Zestien november kwamen Sinterklaas en zijn pieten aan in Landsmeer. Wij zijn dus alweer 
twee weken in “sinterklaasstemming”. De school is prachtig versierd, maar de kinderen zijn 
nog volop aan het knutselen om er voor te zorgen dat de school nog mooier wordt, want we 
hopen natuurlijk dat Sinterklaas ook dit jaar weer op bezoek komt. Ook wordt er veel 
gezongen; nieuwe liedjes en oude liedjes aangepast aan de huidige tijd.  
In de bovenbouwklassen zijn lootjes getrokken. Een spannend moment: wie trek jezelf en wie 
trekt jou? En lukt het iedereen om dit voor zich te houden….  
Vanochtend zijn er pepernoten gebakken en vanmiddag hebben de kinderen in de onder- en 
middenbouw op school hun schoen gezet. Dit weekend wachten ze in spanning of er maandag 
iets in zal zitten. 

Maandag 2 Dinsdag 3 Woensdag 4 Donderdag 5 Vrijdag 6 
   Sint op bezoek 

8.30-12.00 uur 
Opruimen  
Sintversiering 

Maandag 9 Dinsdag 10 Woensdag 11 Donderdag 12 Vrijdag 13 
School versieren  
voor Kerst 

 Kerst(es)tafette  Berichten 8 
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Nieuws uit de Onderbouw: 
Sinterklaas en Pietengym 

 

In de onderbouw zijn door de kinderen brieven geschreven aan 
Sinterklaas. De kinderen kregen ook een echte brief terug van 
Sinterklaas. Ze hebben vandaag ook hun schoen mogen zetten! 
Sinterklaas heeft elk jaar weer veel Pieten nodig.  
Onze kinderen oefenen hard in de gymzaal en gedragen zich als 
heuse Pieten! We gaan ervanuit dat al onze kinderen volgende week 
hun Pietendiploma in ontvangst kunnen nemen zodat ze later 
kunnen solliciteren als Piet. Wie weet komt Sinterklaas wel bij ons 
langs op school op zijn verjaardag. In de onderbouw zijn we er klaar 
voor, we kennen al veel liedjes! 

 
 
 

 

Kopij voor berichten 8 voor 12 december sturen naar de adm.: berichten@msl.espritscholen.nl  
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