“Uit de school
geklapt!”
November 2016

Luizen:

Sinterklaas:
Op 2 december om kwart over acht
wordt Sinterklaas verwacht
Gefluisterd wordt dat Sinterklaas
uitgelachen wordt door Pieterbaas
Sint had geen idee van iPod, tablet of
hoverboard
Sint gaf voor het gebruik daarvan geen
akkoord!
Piet wil graag modern zijn en hip
En kijkt daarom nu helemaal sip
Piet wees niet getreurd
Wij krijgen Sint wel HIP, en jou weer
opgefleurd!

Voedselbank:
Om zoveel mogelijk kinderen iets te geven
En mooie dagen te laten beleven
Krijgt ieder kind
Zo vlak voor de Sint
Mee naar huis een schoenendoos
Die mag je vullen met wat jij uitkoos
Eten, drinken, een beetje snoep?
Een leuk spel, een lekkere koek?
Laat zien dat de kinderen van de Elout
graag geven
Aan kinderen die in armoede leven
Vorig jaar was het succes heel groot
De ophalers waren bezweet en rood
We hopen van harte dat het deze keer
resulteert in nog meer

Het jeukt en je moet kriebelen
Je zit ervan te wiebelen
Gek wordt je ervan
Op je hoofd zit een luizenspan
Steeds maar wassen en kammen
En je jas in je luizenzak hangen
En toch heel stiekem bah alweer
Komen ze keer op keer
We zoeken nu met spoed
Een luizenouder die heel goed
Het liefst elke maand controleert
Zodat die kriebelaars worden geweerd!

Surprisewedstrijd:
“Lastig” dacht Sinterklaas
En riep zijn Pieterbaas
“Hoe moeten we dat nou doen?
We hebben het al druk met de schoen
En in groep 5 t/m 8
wordt toch ook een cadeau verwacht”
De Inpakpiet dacht even na
En riep toen “Eureka!
Op de Elout doen de grote kinderen het
zelf!
Maken een voetbalveld, computer of elf!”
De ouders mogen dan ook komen kijken
De mooiste surprises gaan met de eer
strijken
Donderdag 1 december wordt u verwacht
in het speellokaal vanaf kwart over acht

Geheugensteuntjes:
Kerstviering:
Op dinsdag 20 december is de open middag
Waar u met uw kind een kerstukje maken
mag
Op woensdagochtend wat een pret
wordt het kerstontbijt klaargezet
Op donderdagavond in ons beste pak
wandelen we vanaf 17.15 op ons gemak
naar de Willem de Zwijgerkerk
Voor het betere kerstvieringwerk
Kerstvakantie: do. 22 december is de
laatste schooldag
Op dinsdag 10 januari ben ik blij dat ik
weer terug mag

Heeft u een nieuw nummer op uw telefoon
Dan vertelt u ons dat toch gewoon?
Is uw e-mailadres foutief?
Geef het door anders mist u deze brief!
Of je nou 4, 12 jaar bent of 8
Je wordt op tijd op school verwacht!

Uitstapjes en activiteiten in het nieuwe jaar
staan hieronder voor u klaar:
Voor groot en klein, wat een pret
wordt een week lang een ijsbaan in de
gymzaal gezet
Op donderdag 19 januari komen de
kleuterouders bij elkaar
Voor het thema Spelen maar!
Op woensdag 25 januari gaan de kleuters
genieten zonder spijt
Van het Nationale Voorleesontbijt
In februari aanbeland
e
is er vrijdag de 10 een studiedag gepland
Vanaf donderdag 16 februari zijn we vast
moe
Hebben we Voorjaarvakantie en ma. 27
februari gaan we weer naar school toe
In week 11 alras
Nemen de ouders weer een kijkje in de
klas

Vrijdag 17 maart gaan de rapporten mee
Hopelijk zijn ze meer dan oké
Ma. 20 maart is het rapporten bespreken
Van de afgelopen weken
De dieren van Artis, sommigen met lange
staart
Worden bezocht door alle groepen in maart
In april: Pasen en de Koningsspelen
En de spannendste tijd voor velen
Met name voor groep acht
Op 18, 19 en 20 wordt de CITO verwacht
10 april is de dag
Dat je beer mee naar school toe mag
Alle zieke teddyberen
Gaan de kleuters in het VU repareren
De meivakantie vanaf 24 april t/m 7 mei
Heerlijk, 2 weken vrij
En dan gaan we aan ons project beginnen
De Elout gaat de wereld binnendringen
Dansen uit de hele wereld krijgt u te zien
Op woensdag 24 mei de afsluiting
dan hebben wij vast pret voor tien
De schoolfotograaf staat 11 mei paraat
En zet de kinderen vast op de gevoelige
plaat
Bliksemstage voor groep 7/8 en 8
Zij worden bij de bedrijven verwacht
In juni zegt juf Lonneke “Ik kom
vertellen over het Jodendom”
Vr. 23 juni staan de bussen voor de deur
Lekker op schoolreis á tout á l’heure
Met het zomerfeest in juli en het afscheid
van groep acht
Is het schooljaar weer volbracht
Met vriendelijke groet,
Het team van de Elout

