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november
Restaurant Cornelius (groep 3)
10-min gesprekken groep 6
Voorlichtingsavond Commanderij College
op school. 19.30 uur
Gr. 5 en 6 Workshop Green Screen
Vergadering ouderraad
Voorleeswedstrijd groep 7 en 8

22
29
6
13
21
22

Groep 6,7 en 8 Webinar programmeren
Sinterklaas op school
december
studiedag
Groep 7 Oertijdmuseum Boxtel
Kerstviering op school van 17.15-20.00 uur
Begin kerstvakantie

Restaurant Cornelius
Morgen, vrijdag 10 november, is het zover.
Restaurant Cornelius opent eenmalig zijn deuren. De kinderen van groep 3 hebben de gasten al genodigd en zijn
druk bezig met de voorbereidingen. Ze hebben er zin in!
We wensen alle gasten smakelijk eten en vooral een gezellige maaltijd!

Groep 6 op bezoek bij kasteel Heeswijk
We zijn woensdag 8 November met groep 6 naar kasteel Heeswijk geweest.
We kwamen er aan en we verdeelde de groep in twee groepen.
We kregen een rondleiding door het kasteel. we kwamen in heel veel verschillende kamers. In elke kamer
mochten we een schat uitkiezen. We hebben een plafond van borden gezien. Deze was heel zeldzaam. Want deze
was de enige in Nederland. We hebben een klok van echt goud gezien. En een aantal kinderen mochten een
ridder helm op. We hebben een super mooie dag gehad.
Groetjes Noortje, Lara en Sieb.

Nieuws van het peuterwerk en de opvang
Lisse vd Ven uit Boekel komt vanaf volgende week woensdag stage lopen bij de opvang en peuterwerk, en op
donderdag in groep 1 bij juf Monique. Wij wensen Lisse een fijne stageperiode toe!

Kabouters speuren…. Daar beleefden de peuter veel plezier aan!

Nieuws van instellingen en verenigingen
Jeugdprinsenbal.
Op Vrijdag 10 November is het jeugdprinsenbal van de carnavalsvereniging De Peeltuuters. Tijdens deze avond
nemen we eerst afscheid van jeugdprins Jens, jeugdprinses Kiki, jeugdvorstin Wieke en de hele jeugdraad. Daarna
wordt het spannend, want dan wordt de nieuwe jeugdraad aan jullie voorgesteld. Deze avond is voor alle
kinderen van de basisschool vanaf groep 3 en voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. Het is natuurlijk wel
leuk als je verkleed komt. Het jeugdprinsenbal wordt gehouden in de Horst van 19.00 uur tot 22.00 uur, maar de
jongste kunnen uiteraard ook eerder opgehaald worden. Tijdens deze avond zijn er braskaarten te koop, deze zijn
de gehele carnaval geldig, de entree is gratis.
Wij houden voor de jeugdprins, jeugdprinses, jeugdvorst(in) een receptie op zondag 26 November, hier hoort u te
zijner tijd nog meer over. Dus kinderen van Venhorst, ben je ook benieuwd wie de nieuwe jeugdprins,
jeugdprinses, jeugdvorst(in) wordt, zoek dan je carnavalskleding alvast op en kom op Vrijdag 10 November naar
de Horst.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo allemaal,
Ik, de omroeppiet mag jullie komen vertellen dat ook dit jaar Sinterklaas naar Venhorst
komt.
Hij heeft laten weten op zondag 26 november met heel veel Pieten naar de Horst
te komen.
Maar natuurlijk gaan we Sinterklaas eerst onthalen op [Trek de aandacht van uw
lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om
een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op
de pagina wilt plaatsen.]

26

de hoek De Biezen/Daandelendennen.
Kom gezellig met papa, mama, opa’s en oma’s hiernaar toe. Zet je pietenmuts
november
maar op!!
De fanfare zal om 10.30 uur daar Sint een muzikaal onthaal geven.
Van daaruit gaat Sint met zijn pieten richting “de Horst” waar we om 11.00uur zullen arriveren.
De route zal zijn: De Biezen, De Dophei, linksaf De Biezen en dan oversteken naar de Heikneuter, linksaf
Hoogmenneke ,rechtsaf Zanddelweg, St.Jozefplein.
In “de Horst” zijn alle kinderen t/m groep 4 van harte welkom om samen met Sinterklaas en zijn pieten een
gezellig ochtend te hebben.
Helaas zijn er al heel veel kinderen waardoor het niet de bedoeling is dat oudere broertjes/zusjes, neefjes of
nichtjes in de Horst mee naar binnengaan.
Tot dan, de omroeppiet

