
 

 

 
 

Nieuwsbrief 15 november 

 

Hij komt, hij komt…… 

Afgelopen zaterdag is onze Goedheiligman gelukkig weer heelhuids met zijn Pieten gearriveerd in 

Nederland. De meeste kinderen kijken trouw iedere dag het sinterklaasjournaal, ook in de 

bovenbouw. De school is ook weer prachtig versierd. We zijn benieuwd welke avonturen er dit jaar 

op ons pad komen…  

Zoals al in de vorige nieuwsbrief vermeld stond, zijn ouders van harte welkom om aanwezig te zijn bij 

het sinterklaasfeest op 5 december. Om alle aandacht aan de leerlingen te geven zijn broertjes en 

zusjes tot 9.15 uur welkom in de kerk. Het feest van de onderbouw (gr. 1-4) in de kerk duurt tot 

ongeveer 11 uur. Daarna volgt een programma in de klas. De kinderen van  groep 5-8 gaan om 9:15 

uur naar hun eigen klas om daar hun eigen feest te vieren met surprises en gedichten. Na afloop van 

het feest in de kerk, wordt alles weer keurig opgeruimd. We zijn hiervoor nog op zoek naar een 

aantal ouders die ons hierbij willen helpen. Alvast heel hartelijk dank voor jullie medewerking. 

De schooltijden deze dag zijn ongewijzigd en ook de tussen schoolse opvang is aanwezig. De 

ouderraad zorgt voor koffie, thee, limonade en een koekje voor iedereen, waarvoor veel dank. We 

maken er samen een gezellige dag van. 

 

Dinsdag 6 december starten de lessen om 9.45 uur. De leerkrachten zijn vanaf 8.30 uur aanwezig. 

 

Studie juf Danielle 

De komende 4 weken zal juf Danielle op dinsdag niet op school zijn. Zij volgt dan een verkorte 

opleiding voor gedragsexpert. Zij wordt vervangen door juf Annette Rem-Kroeger. 

 

Oproepje groep 1-2 

Maandag 21 november mogen alle kleuters een schort mee naar school nemen. We gaan namelijk 

volgende week lekker pepernoten bakken…..mmmmm. Daarnaast zijn we op zoek naar lege melk- of 

frisdrankpakken. 

 

Oud-leerlingen 

De komende weken zijn er diverse oud-leerlingen die bij ons een (korte) stage komen lopen. Luna 

van Poelgeest, Annemeé Demoitié, Rick Schermerhorn en Jochem Talsma komen allen hun oude 

schooltje weer opzoeken. Ze zijn natuurlijk van harte welkom! 



 

Koken met eigen oogst 

Vrijdag 25 november gaat groep 7-8 onder begeleiding van onze “schooltuin-ouders” koken met de 

pompoenen uit de schooltuin. Alle kinderen vragen we een schort, snijplank en mesje mee te nemen. 

Wat er precies wordt gekokkereld is nog een verrassing….. 

 

Overige data 

5 december  sinterklaasviering 

13 december  Kerstknutselmiddag 

21 december kerstmusical in de kerk (om 15:00 en 19:00 uur) 

22 december dag van de hulpvaardigheid 

23 december Kerstbrunch in de kerk  ( 11 uur) 

 School uit om 13.15 uur. 

26 dec. t/m 6 jan. Kerstvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 


