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Raamversiering en Pepernoten
Schitterende tekeningen en “huisjes met Zwarte
Pietjes” gemaakt van knip- en plakwerk met glas in
lood motief. Wat een werk! Complimenten aan onze
creatieve ouders.
Dat geldt ook voor de ouders die meehelpen bij het
pepernoten bakken in de kleutergroepen. Zo lekker
die geur in school.
En om de gezellige uitstraling naar buiten te
versterken hebben we de lichtslangen langs de
gevels alvast op de tijdschakelaar gezet. We gaan
er met elkaar een sfeervolle tijd van maken.
Met vriendelijke groet, Nelis van Binsbergen

Hulp gevraagd bij Kerstversiering in
school(herhaald verzoek)
Welke ouders of grootouders willen ons
overdag komen helpen op donderdag 6
december om de school in Kerstsfeer te
brengen?
Wij ruimen op woensdagmiddag 5 december
alle Sint spullen op en halen meteen de
dozen met Kerstspullen tevoorschijn. Op
donderdag 6 december kunnen we veel
handen gebruiken om onze gangen en het
Meeuwennest onder schooltijd te versieren.
Voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8
Op woensdag 28 november wordt er een uitgebreide
Scholenmarkt Overbetuwe gehouden. Leerlingen van
groep 7 en 8 zijn met hun ouders welkom vanaf 18.30 uur
op het HPC in Zetten. De scholen die zich op die avond
presenteren zijn: HPC Zetten, OBC Elst, Lyceum Elst,
Westeraam Elst, Pantarijn Kesteren, Helicon Kesteren,
Dorenweerd College Doorwerth en het Citadel College
Nijmegen. De voorlichtingsavond duurt tot 20.45 uur.
Interesse in MAD SCIENCE?
Mad Science is de leukste naschoolse Wetenschap en
Techniekcursus in Driel voor basisschoolleerlingen. Kijk op de site
nederland.madscience.org en klik op “Naschoolse wetenschap &
techniekcursus”. Daar leest u alles over data, locatie en kosten.

Jeugdfitness in Driel
In de oefenzaal van Fysiotherapie Driel Ausemsstraat 5b
kunnen kinderen van 10 t/m 14 jaar gratis meedoen met
een proefles jeugdfitness. Op een plezierige manier
lekker sportief bezig zijn met kinderen van ongeveer
dezelfde leeftijd. En dat op je eigen niveau! Wil je een
keer meedoen om te zien hoe leuk dat is? Bel dan naar
026 4743112 of kijk op de website
www.fysiotherapiedriel.nl
Woensdag schoen meebrengen
Alle leerlingen mogen woensdag hun schoen zetten.
Het zal voor de Pieten ’s nachts een hele klus worden
om iets leuks in 210 schoenen te stoppen. Nu is een
kinderhand gelukkig gauw gevuld en dat geldt
eigenlijk ook voor onze schoenen. Benieuwd wat er
donderdag in zit. Wel handig als we er een briefje in
stoppen met de eigen naam. Ik neem mijn grootste
schoen mee. Maatje 45.

026 4742915

Datum:
Ma 26 nov
Wo 28 nov
Wo 5 dec
Do 6 dec
Vr 7 dec

Activiteit:
INFO-avond Voortgezet Onderwijs voor ouders
van groep 7 en 8 vanaf 19.00 uur
Schoentje zetten in alle groepen
Sinterklaas komt op De Meeuwenberg
De Meeuwenberg in Kerstsfeer brengen
Nieuwsbrief 8 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

