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Schoolfruit 
Een paar weken geleden zijn we gestart met schoolfruit. 

De kinderen krijgen 20 weken lang op woensdag, donderdag en 
vrijdag een gezond tussendoortje aangeboden. Dit varieert van het 
bekende fruit en groente zoals: een appeltje, mandarijntje of 
tomaatje maar kan ook kaki of ananas zijn en natuurlijk nog veel 
meer. 

Leesstoelen 
In de kleuterklassen 

De kleutergroepen hebben nieuwe 
leesstoelen. Dit stimuleert tot het 
bekijken van de prentenboeken. Wat 
weer bevorderlijk is voor het 
leesonderwijs! 

Hutspot 
Bij de kleuters 

Wij vieren elk jaar gezamenlijk 3 
oktober met de leerlingen. Dit jaar viel deze dag op de woensdag 
en op dat moment waren de kleuters vrij. Hierdoor konden zij dit 
niet met ons meevieren. 
 
Als alternatief hebben deze klassen op dinsdag 26 november met 
de ouders stamppot gegeten. Dit hebben zij samen met meester 
Sam klaargemaakt.   

 OM TE 
ONTHOUDEN 
Agenda 

Donderdag 5 december – 
Sinterklaasfeest 

Dinsdag 10 december – 
Ouderavond 

Vrijdag 20 december – 
Kerstviering 

21 december t/m 5 januari – 
Kerstvakantie 

20 januari 2020- 
studiedag 

 

Belangrijke data en 
gebeurtenissen kunt u ook altijd 
terugvinden in onze jaarkalender. 
De jaarkalender staat op 
www.leokannerschool-so.nl 

 Leuke dingen 
 

 

 

  

http://www.leokannerschool-so.nl/


 

Kerstviering 
Donderdag 20 december 2019 
Op donderdag 20 december vieren we onze 
kerstviering, samen met leerlingen en ouders. Alle 
ouders hebben een mail gehad met daarin de tijden 
waarop de kinderen en ouders verwacht worden op 
school. Kijkt u goed naar de tijden, we hebben 
namelijk twee groepen gemaakt. De kinderen eten 
met hun juf of meester in de klas, de ouders eten in 
de gymzaal en tussendoor treden de klassen op 
met een stukje of een liedje. 

Het is de bedoeling dat u voor het ontbijt/de lunch 
van de kinderen iets meegeeft. Op lijstje.nl kunt u 
aangeven wat u meegeeft.  

 

 

Hoe moet u dat doen?  
- Ga naar www.lijstje.nl  
- Vul bij “zoek” in: naam van de klas. ( bijv. 
Onderbouw1 of Bovenbouw3).  
- Daar kunt u aanklikken wat u meegeeft voor de 
klas.  

Zo zorgen we ervoor dat er voor elke klas genoeg 
en een gevarieerd aanbod is.  
Voor de ouders is er een broodje in de gymzaal. 
Wilt u zich wel aan de opgegeven aantallen 
houden, anders hebben we aan het einde zoveel 
over en dit is zonde. 

 

 

Sinterklaas 

Vrijdagochtend 29 november hebben alle kinderen een kleinigheidje in hun 
zelfgemaakte schoen gevonden.  

Donderdag 5 december komt Sinterklaas met een piet in de gymzaal en zal 
daarna enkele klassen bezoeken. Drie bovenbouwgroepen hebben lootjes 
getrokken en surprises gemaakt. 

  


