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Zoals ook in de jaarkalender staat vermeld, is
er een studiedag voor leerkrachten op donderdag 14 november a.s.. Alle leerlingen zijn
deze dag vrij!
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Bezoek Brielse Sinterklaashuis
Op maandag 18 november a.s. zullen de leerlingen van de
groepen 1 t/m 3 per toerbeurt een bezoek brengen aan het
Brielse Sinterklaashuis. Meer informatie omtrent het bezoek en
eventuele hulp daarbij ontvangen de ouders van groep
1 t/m 3 via de leerkracht.

Sinterklaasfeest
Op donderdag 5 december a.s. vieren we op school
natuurlijk het Sinterklaasfeest. De leerlingen zullen
Sinterklaas en een aantal van zijn pieten op school
verwelkomen. Natuurlijk heeft de Ouderraad weer
een traktatie en drinken voor de ochtendpauze voor
alle groepen geregeld!
Omdat het voor Sinterklaas een hele drukke dag is,
hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken.
Zij zullen surprises maken en deze op
woensdag 4 december a.s. om 08.20 uur
op school brengen. Alle ouders, verzorgers en andere belangstellenden hebben
de mogelijkheid om op woensdag
4 december van 12.30 tot 13.00 uur een kijkje te nemen bij
alle mooie surprises. Ze zullen uitgestald staan bij de groepen 5
t/m 8.
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Schoolvoetbaltoernooi / schoolshirts
Tijdens de herfstvakantie heeft een groot aantal teams van de St. Leonardusschool meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi, dat werd georganiseerd door St. Push in samenwerking met VV Brielle. Veel teams
zijn in de prijzen gevallen en daar we zijn dan ook heel trots op deze
kanjers!
Maar we willen ook graag alle coaches/begeleiders en alle supporters
heel hartelijk bedanken! Mede dankzij hen komen de kinderen tot deze
geweldige resultaten.
Mochten er nog leerlingen zijn die hun groene schoolshirt nog niet hebben ingeleverd, dan willen wij u verzoeken dit nog zo snel mogelijk te doen.

Muziekschool
Al enige tijd maakt Logopediepraktijk Voorne gebruik van een ruimte binnen
onze school tijdens schooltijd. Dit is natuurlijk zeer praktisch voor onze leerlingen die daar gebruik van maken.
Sinds kort maakt ook de Muziekschool gebruik van een aantal ruimtes om
(individueel of in kleine groepjes) diverse muzieklessen te geven. Dit vindt
uiteraard buiten schooltijd plaats.

Afsluiting Reede
Binnenkort gaat de gemeente op de Reede werkzaamheden (instraten schoolzone) uitvoeren. Hiervoor dient de Reede afgesloten te worden, dit is ook met
de hulpdiensten besproken.
De uitvoering hiervan zal op dinsdag 12 november en woensdag 13 november plaatsvinden. Op dinsdag een afsluiting op de Reede bij de aansluiting
naar de GJ v.d. Boogerdweg en op woensdag net voor de kruising van de
Reede met de Gaffelaar. Ter hoogte van de al geplaatste borden met School
erop.
In beide gevallen wordt er gewerkt vanaf 09.00 uur (na de schoolspits) tot uiterlijk 16.00
uur. Er zal op de dagen zelf worden aangegeven wat de omleidingsroutes zijn. De wegafsluiting vindt plaats met schrikhekken.

Pagina 3
Nieuwsbrief No. 04

Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Sint Maarten

Groepen 1 t/m 3

Maandag 11 november

Studiedag - vrij

Alle groepen

Donderdag 14 november

Bezoek Sinterklaashuis

Groepen 1 t/m 3

Maandag 18 november

Inleveren surprises

Groepen 5 t/m 8

Woensdag 4 december

Sinterklaasfeest

Alle groepen

Donderdag 5 december

