Poelpraat
22 november 2017.
Welkom
Fenna is 4 jaar geworden en is bij ons op school
begonnen. Welkom op de Vorsenpoel Fenna!
Nieuws van de parochie
Beste kinderen, vaders en moeders, opa's en oma's,
ooms en tantes, vrienden, vriendinnen...beste
allemaal,
Zaterdag 25 november om 19:00 uur is er weer een
Gezinsviering in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel. Het
thema is: Christus Koning.
Wij willen alle kinderen uitnodigen om met een
(zelfgemaakte) kroon op naar de basiliek te komen.
Ook zonder kroon is iedereen natuurlijk van harte
welkom!
Wil je meezingen in het koortje? Dat kan! Geef je dan
op via
kinderkoorheilighartparochie@gmail.com
Even voor de Viering begint gaan we oefenen: om
18:15 uur, in de St. Petrusbasiliek.
Tot dan?!
Nieuws van de kinderboerderij
Sinterklaas.
Wij zijn blij dat de Goede Sint ook dit jaar weer tijd vrij
heeft kunnen maken voor een bezoek aan de
kinderboerderij. Op woensdag 29 november zijn alle
kinderen welkom van 14.00 tot 14.45 in onze gezellige
huiskamer. Als je wat eerder komt kun je wat
informatie achterlaten voor de Sint over je (klein)
kind, zodat het een persoonlijk tintje krijgt.
Sinterklaas
Het is altijd een
spannende tijd als
Sinterklaas weer in het
land is. Natuurlijk vieren
we de komst van de
goedheiligman ook op
school. In de aula
hebben we op verzoek van de Sint een dependance
van de postkamer ingericht. Regelmatig zit er een Piet

te werken. Daarbij krijgt hij volop hulp van kinderen
uit de onderbouw. Die hulp is erg welkom, want er ligt
in deze dagen heel veel werk. Als dank zijn alle
kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 uitgenodigd op
kasteel Stapelen. Via ouderportaal laten we u weten
wanneer de groep daarheen gaat.
Op 29 november gaan alle kinderen weer op
Pietenspeurtocht in de wijk en op 5 december
verwachten we de Sint met zijn Pieten bij ons op
school. Hij zal hier net na half 9 aankomen en
natuurlijk gaan we hem een warm welkom heten.
Schoolfruit
Vorige week zijn we van start gegaan met het EU
schoolfruit programma. Inmiddels is de vaste leverdag
bekend. Op maandag wordt het fruit geleverd, dus op
dinsdag, woensdag en donderdag hoeven de kinderen
geen fruit mee te nemen. In veel klassen is het echt
een feestje als het fruit, dat door ouders wordt
gesneden en rondgedeeld, kan worden opgegeten.
Ook krijgen kinderen soms fruit aangeboden dat ze
niet zo snel zelf zouden kiezen. Zo maken ze kennis
met verschillende soorten en smaken.
Op maandagmiddag stuurt Chrisma via het
ouderportaal een berichtje. Daarin staat wat er die
week per dag gegeten wordt. Is er iets bij dat uw kind
echt niet lust of mag, dan kunt u natuurlijk zelf iets
meegeven.
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