Datum: 26 november 2019

Sinterklaas Special
Afgelopen zaterdag is de Sinterklaas weer in
Vianen aangekomen. Met dit Logboek
informeren we u over het Sinterklaasfeest op ‘De
Ark’.
De school is omgetoverd in “Sinterklaassfeer”
door de versiercommissie.

Bezoek van het paard
Gisteren hebben wij ontdekt dat het paard van
Sinterklaas ‘Ozosnel’ bij ons in school is
geweest. Er lagen namelijk échte paardenvijgen
in de stal. Gelukkig heeft
meester Frans de stal
leeggeschept, zodat de
kinderen bij de zak met
cadeautjes konden.
Helaas bleken dit
fopcadeaus die afkomstig
waren van Malle Pietje.
In de zak zaten ook nog
trofeeën die door het
paard gewonnen zijn en die nu bij ons een mooi
plekje in de stal hebben gekregen.

Schoen zetten
Ook vonden de kinderen gisteren een
uitnodiging van de Sinterklaas om hun schoen te
zetten op donderdag 28 november. O
 p deze
dag mogen alle kinderen op ‘De Ark’ een schoen
meenemen naar school. De kans is zeer groot
dat we ’s nachts bezoek krijgen.

Surprises
Inmiddels hebben de kinderen van gr. 5 t/m 8
lootjes getrokken. De bedoeling is dat de
kinderen, net als andere jaren, een cadeautje
kopen (ongeveer 5 euro), een surprise maken
waarin het cadeau verstopt zit en een gedicht
erbij.
Wilt u erop toezien dat uw kind serieus aandacht
besteedt aan de surprise zodat iedereen trots en
blij is met het cadeau dat hij/zij geeft en
ontvangt? De surprises moeten 4 december (een
dag van tevoren) in een vuilniszak/plastic zak op
school worden gebracht.

Aankomst op 5 december
Op donderdagochtend 5 december zal
Sinterklaas ook ‘De Ark’ bezoeken aan de
Lijsterbesstraat. We verwachten de Sinterklaas
op spectaculaire wijze te kunnen ontvangen.
Natuurlijk bent u van harte welkom bij de
intocht. Zodra de Sint is aangekomen, gaan de
kinderen naar binnen. De kinderen van groep 1
t/m 4 gaan op bezoek bij de Sint in het
speellokaal. Groep 5 t/m 8 krijgt een bezoek van
de Sint in hun eigen lokaal.

Studiedag 6 december
Op vrijdag 6 december heeft het team een
studiedag en zijn de kinderen vrij.

