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Sint komt toch op Octopus!
Helaas dit jaar geen groots welkom op de speelplaats met alle kinderen,
leerkrachten, ouders, schoolorkest, teamleider. Maar wel erg enthousiast ontvangen in de aula door
de kinderen van groep 1 t/m 5. Ook bracht hij in de pauze nog een bezoekje aan de peuters.
Dinsdag hebben de Sint en Pieten Octopus bezocht en voerden een spannend toneelstuk op.
Trappedoelie wilde graag weten waar hij goed in was. Hij heeft het beroep van
brandweerman, timmerman en kapper proberen uit te voeren, maar dit ging niet helemaal
goed. Zo moest hij een kat uit de boom redden, maar durfde niet op een hoge ladder te
klimmen. Gelukkig durfde een kind het wel. Daarna probeerde Trappedoelie een wiel te
maken, maar ook dit ging niet helemaal goed. Het was namelijk geen rond wiel maar een
vierkant exemplaar. Ook op een spijker slaan ging niet helemaal goed.
Toen wist Trappedoelie het zeker. Zijn talent is om kapper te zijn. Hij
probeerde iemand te verven en te knippen, maar dit ging ook niet
zoals het moest.
Hij was erg verdrietig totdat de Sint het wist: Trappedoelie is erg
goed in Piet zijn. Hij ging de Sint helpen en was weer helemaal
gelukkig!
Kinderen leefden helemaal mee met wat er op het podium gebeurde.
Ze zaten vol verwachting en vol spanning te kijken.
Kortom een fijne Sinterklaasochtend voor de kinderen van groep 1
t/m 5 en de peuters.

kalender
2 december
Kindcentrumraad
vergadering 20.00 u.

4 december
Surprise groep 6 - 8

15 december
Kennismaking instromers
kleuters

18 december
Kerstviering

21 december t/m 1 januari
Kerstvakantie

4 januari
Opening RESPECT-weken

5 januari
Instroom nieuwe kleuters

15 januari
Afsluiting respectweken

20 januari
Start voorleesdagen
Kindcentrumraaad
vergadering 20.00 u.

27 januari
Studiedag; alle kinderen van
school zijn vrij.

29 januari
Einde voorleesdagen

Er wordt een sinterklaascadeau
uitgepakt bij de kleuterafdeling

Stelopdracht
Groep 6b kreeg vanuit de methode Taal Actief de opdracht
om een stukje te schrijven over zichzelf en kleding (kopen).
De kinderen mochten zelf bedenken vanuit welke invalshoek,
en er mocht best wel overdreven worden. Daar wordt een
verhaal vaak leuker van!

‘In de winkel
Ik heet Fleur, ik heb blond haar ik ben 1 meter 36 ik draag vaak een trui. Ik weeg
27 kilo. Mijn moeder en ik kopen vaak samen kleren in Eindhoven en in Uden. Ik
vind passen soms leuk, maar een keer waren we in Eindhoven en toen moest ik
in een winkel gaan kijken of mijn moeder daar was, maar ze was daar niet ik liep
weer naar buiten. Mijn vader stond ook niet meer waar hij eerst stond en toen
kwam ik een mevrouw tegen die ook uit Boekel kwam. Toen we even stonden te
wachten kwam mijn vader, gelukkig maar.’

‘Winkelen
Hallo ik ben Dylan en ik kan er niet goed tegen als we
gaan winkelen. Ik hou niet van winkelen omdat het te lang
duurt voordat we weg kunnen.
Als ik wil gaan winkelen wil ik het liefst de hele
speelgoedwinkel leeg kopen. Behalve de meisjesdingen
zoals de barbie poppen. Ik hou veel van lego en
playmobil en auto’s en bestuurbare auto’s en robux.
Dit was mijn verhaal.
Doei van Dylan ‘

wist u dat...
Met spanning wordt het toneelstuk
van Sinterklaas gevolgd.

• De groepen 3 en 4 morgen een Sinterklaas Octopodium gaan organiseren?
• We benieuwd zijn wat voor leuke, gezellige optredens er opgevoerd worden?
• Helaas de ouders, opa’s en oma’s niet mee kunnen genieten?

