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SPREUK VAN DE WEEK 

Als je liefde geeft, 
krijg je liefde terug! 

(uitspraak van een kind uit groep 3B) 

 

MAD SCIENCE 

 
 

Vorige week hebben de kinderen kunnen 
genieten van de wetenschappers van Mad 
Science. Ze mochten meehelpen op het 
podium met het doen van allerlei proefjes. 
Prachtig om te zien hoe verbaasd kinderen 
kunnen zijn als er verrassende dingen 
gebeuren: vloeistoffen die plotseling een 
kleurtje krijgen…., water dat ineens 
verdwenen is….. Heel raadselachtig 
allemaal. 
Is uw kind heel nieuwsgiering geworden, 
dan kan het deelnemen aan de aparte 
lessen die nog gegeven worden. Uw kind 
heeft hiervoor een aparte uitnodiging 

gekregen. Er zijn helaas wel kosten aan 
verbonden. 
 

INSCHRIJVEN OUDER-KIND-
GESPREKKEN 

In de week van 26 t/m 30 november a.s. 
zijn de ouder-kindgesprekken. Voor de 
kinderen van groep 2 t/m 8 is het de 
bedoeling dat de kinderen het gesprek 
voeren met de ouders.  
De gesprekken met de ouders van groep 1 
zijn zonder kind.  
U heeft een mail ontvangen over het 
inplannen van de gesprekken. Wilt u ervoor 
zorgen dat u vóór 21 november 15.00 uur 
a.s. bent ingeschreven?  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

SINTERKLAAS 

Op pagina 2 van deze Infora leest u meer 
over de viering van Sinterklaas. Het is fijn 
als u deze informatie even doorleest, zodat 
er een doorgaande lijn onstaat tussen 
school en thuis. 
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Agenda 

22 november 
Welkomstcommissie 
 

26 t/m 29 november 
Ouder-kindgesprekken 
 

29 november 
Infora no. 7 
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Beste ouders/verzorgers,  
 
Inmiddels is de Sinterklaastijd weer aangebroken. Zoals 
gewoonlijk volgen wij op school in deze periode het 
Sinterklaasjournaal van de NTR. In de groepen 1 t/m 5 
wordt dit journaal dagelijks met de kinderen gekeken. In 
de hogere groepen gebeurt dit af en toe. Het zou leuk zijn 
als u dit thuis ook met uw kind volgt.  
 
Daarnaast heeft de sinterklaascommissie ook dit jaar 
weer een eigen spannende verhaallijn bedacht om het 
voor de kinderen nog leuker te maken. De kinderen 
maken dit jaar kennis met Sintia, de zus van Sinterklaas. 
Deze jaloerse zus wil ook weleens zo’n groot feest net als 
Sinterklaas ieder jaar heeft. Ze heeft daarvoor alleen 
geen geld en besluit daarom de schoentjes die de 
kinderen op school zetten te ‘pikken’.  
 
Uiteraard krijgen alle kinderen uiteindelijk hun eigen 
schoen terug. Maar wilt u er rekening mee houden dat de 
schoen die uw kind op school gaat zetten op 19 
november enige tijd weg zal zijn? Wilt u daarom een 
schoen naar school meegeven die uw kind in deze weken 
niet nodig heeft en schrijft u alstublieft op de onderkant 
van de schoen de naam en groep van uw kind? 
 
Net als vorig jaar zullen we ervoor zorgen dat u als ouders 
deze hele gebeurtenis via Facebook kunt volgen.  
 
Ten slotte zullen we ervoor zorgen dat het hele verhaal 
niet té spannend wordt voor uw kind. Helpt u hier thuis 
aan mee?  
 
Ook wordt er in deze periode geknutseld aan een mooie, 
grote stoomboot die we in de hal gaan bouwen. Wilt u 
hier alstublieft een schoendoos voor mee naar school 
geven? We hebben er ongeveer 10 per klas nodig.  
 
Op 5 december om 8.30u komt Sintia samen met de 
pieten aan op school. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd. Hiervoor is een speciaal stuk op de 
speelplaats voor u als ouders gereserveerd. Wilt u zo 

vriendelijk zijn om hier te gaan staan? Alvast bedankt 
namens alle kinderen.   
 
Denkt u dus aan:  
• Thuis het Sinterklaasjournaal te volgen.  
• Een oude schoen met de naam en groep van uw kind 

op de onderkant in te leveren voor 16 november (de 
schoen wordt op 19 november ‘gepikt’).  

• Een schoendoos voor 27 november mee te nemen. 
• Het verhaal van Sintia op Facebook te volgen. 
 
Wij wensen u alvast een fijne Sinterklaas. 
 
De sinterklaaswerkgroep 


