Nieuwsbrief november 2021
Beste ouders,
Het schooljaar is weer 3 maanden onderweg en alles verloopt voorspoedig. Het
volgende evenement op de kalender is het bezoek van Sinterklaas en zijn pieten.
De voorbereidingen zijn in volle gang en wij kijken allemaal uit naar dit
evenement. Wij hebben een hoop informatie te delen dus lees gauw verder.
Van de leerkrachten
Bezoek van Sinterklaas
Op 4 december komen Sinterklaas en 2 pieten naar De Droomtorens en bezoeken
de kinderen in de klas. Vanaf 11:00 - 13:00 uur vindt bijeenkomst van De
Droomtorentjes plaats in de centrale hal. Sinterklaas en de pieten zijn een
halfuur aanwezig bij De Droomtorentjes na het bezoeken van de kinderen in de
klas.
De centrale hal wordt ingericht voor het Sinterklaasfeest dat start om 14:00 uur
en waarvoor de ouders en broertjes en zusjes welkom zijn vanaf 13:30 uur. Om
14:00 uur voegen de kinderen van De Droomtorens zich bij de festiviteiten.
De kinderen ontvangen een cadeau en chocolade letter van Sinterklaas
beschikbaar gesteld door De Droomtorens. Om Sinterklaas in de gelegenheid te
stellen uit het Grote Sinterklaasboek wat voor te lezen over de leerling,
verzoeken wij de ouders een paar regels per kind aan te leveren aan Sinterklaas
voor het boek. (via email naar hoofdleerkracht@dedroomtorens.org.uk voor 1
december). Tot slot mogen ouders een cadeau aanleveren met een maximale
waarde van £10,00. Dit is een vrije keuze.
De dag is alleen voor kinderen en ouders van De Droomtorens en De
Droomtorentjes. Vanwege de Covid situatie nodigen wij ook dit jaar geen
externen uit. Wij bekijken dit voor volgende evenementen weer opnieuw.
Van het bestuur
De website is geupdate met de laatste informatie en bevat een bericht over het
Sinterklaasjournaal. Neem een kijkje op de website.
Overig nieuws
Marloes Dellemann is auteur van het Grote Sinterklaas Speel en Leer boek en dit
is weer online te bestellen op vernieuwde website van Marloes Dellemann
https://www.thefinelinercompany.co.uk/. Geschikt voor kinderen van 5 tot 8 jaar.
Hartelijke groeten,

Het bestuur van de Droomtorens

