ALGEMEEN

Sinterklaas
Op donderdag 5 december brengt Sinterklaas een bezoek aan de Dussenaar. Sinterklaas
en zijn Pieten zullen tussen 08.30u en 08.45u aankomen. Vanaf 8.30u zijn er
Sinterklaasliedjes te horen op het plein. De kinderen mogen zich verzamelen bij de
leerkrachten zodra deze buiten zijn. We zullen de Sint samen met
de kinderen van de Sprankel en de kinderen van Hoppas
opwachten. Alle ouders zijn ook uitgenodigd om bij de intocht
aanwezig te zijn. De kinderen moeten deze dag gewoon fruit en
drinken mee naar school nemen. Uiteraard mogen de kinderen ook
in hun Pietenpak naar school komen!
Op vrijdag 6 december verwachten we alle kinderen op de normale
schooltijd op school. Ieder kind mag een cadeautje meenemen om
te laten zien (eigen risico).

Een peppel op de Peppel
Afgelopen dinsdag hebben de
timmermannen van Erwin’s Wooddesign
een prachtige boom op het leerplein
van de Peppel geplaatst! Dit bedrijf
levert timmermaatwerk op alle fronten
van hoge kwaliteit.
Deze boom hebben we voor een groot
deel gesponsord gekregen door Erwin’s
Wooddesign. Enorm bedankt voor dit
mooie cadeau!

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.depeppel.nl

Cultuurpunt Altena.
Op onze website, onder het kopje info, hebben we de nieuwsbrief vanuit de bibliotheek/
Cultuurpunt Altena geplaatst.
In deze nieuwsbrief leest u allerlei leuke informatie, waaronder nieuws over de
Pepernotenfabriek vol letters op woensdagmiddag 27 november.

BERICHT VOOR DE KINDEREN UIT DUSSEN.
VAN: SINT NICOLAAS
VANAF: DE STOOMBOOT
Hallo jongens en meisjes uit Dussen.
Ook dit jaar mag ik van de Sint weer alle basisschoolkinderen uitnodigen, maar
natuurlijk zijn de allerkleinste en allerjongste inwoners van Dussen ook van harte
welkom bij de aankomst van de Sint.
Zaterdagmiddag, 16 november, om 13.15 uur !!!! verwachten we jullie allemaal op het
plein voor de nieuwe Dussenaar. Iets eerder mag ook best, want fanfare Wilhelmina en
drumband Da Capo zullen er ook iets eerder zijn.
Nadat we de Sint en zijn pieten daar hebben ontvangen, maken we
een rondrit door Dussen. Daarna gaan we naar het mooie kasteel
waar jullie de Sint een handje kunnen geven. Voor alle
basisschoolkinderen en natuurlijk ook voor de allerkleinsten heeft
de Sint weer wat meegebracht.
Brengen jullie voor de Sint weer een mooie tekening mee?
Tot dan en veel, veel, heel veel pepernootgroeten.
de Wegwijspiet.
Beste ouders/verzorgers.
Alleen de aanwezige kinderen krijgen een lekkernij van de Sint.
Dit betekent dus dat er geen meerdere snoepzakken per persoon
kunnen worden meegegeven.
Namens het St.St Nicolaascomité Dussen.

Oudertevredenheidsonderzoek
Denkt u aan het invullen van het oudertevredenheidsonderzoek dat u ontvangen heeft
vanuit Scholen met Succes.
Alvast bedankt!

Juf Sandy
De komende weken zal juf Sandy op woensdag weer regelmatig te zien zijn op de Peppel.

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.depeppel.nl

