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SPREUK VAN DE WEEK 

Er gaat meer boven je pet  
dan eronder 

 

OP ZOEK NAAR EEN BASISSCHOOL? 

Heeft u familie of vrienden die op zoek zijn 
naar een basisschool? Dan is Rapenland 
een goede keuze voor hun kind of 
kinderen. Het is goed om te weten dat we 
ook weer kinderen van buiten de wijk op 
onze school aannemen. Dat is mooi, want 
dan kunnen ouders uit een ruimer aanbod 
kiezen. De kinderen kunnen naast groep 1 
ook in andere groepen instromen. Groep 2 
is het enige leerjaar waar we helaas geen 
ruimte hebben. 
 

Kent u iemand die geïnteresseerd is? Dan 
kunnen ze via www.rapenland.nl contact 
met ons opnemen. We maken graag een 
afspraak voor een eerste kennismaking. 
 

SINTERKLAASVIERING 

Woensdag 5 
dec. a.s. is 
het dan 
eindelijk zo-
ver! 
Sinterklaas 

en zijn Pieten zullen een bezoek brengen 
aan onze school. 
De voorbereidingen zijn al in volle gang!  
Er worden optredens geoefend, de 
kinderen hebben taarten versierd en de 
schoenen zijn al 2x gezet.  
 

Het programma voor 5 december 
Het programma tijdens de Sinterklaas-
viering op 5 december ziet er als volgt uit: 
 
 
 

Aankomst (groepen 1 t/m 8) 
08.30 uur: Ontvangst van Sinterklaas op het 
schoolplein. Vanwege de aankomst van 
Sinterklaas zal de ingang aan de Generaal 
Heutszlaan gesloten zijn. We vragen u dan 
ook om via de andere kant het plein op te 
komen.  
Zal hij komen of komt Sintia? Alle kinderen 
verzamelen vanaf 08.20 uur bij hun eigen 
leerkracht in de daarvoor bestemde vakken 
op het schoolplein.  
De groepen 8 verzamelen op het dakterras. 
We willen u als ouders vragen in het vak te 
gaan staan dat speciaal voor u 
gereserveerd is aan de zijkant. Zo kunnen 
de kinderen Sinterklaas en zijn Pieten goed 
zien aankomen. 
 

Groepen 1 t/m 5 
Sinterklaas zal dit jaar weer gaan kijken 
naar de verschillende optredens. Dit gaat in 
verschillende groepen zodat het niet te 
druk is in de aula.  
• 09.00 uur: Sint ontvangt de groepen 1 

en 2 in de aula voor de sinterklaas-
viering. 

• 10.15 uur: Sint ontvangt de groepen 3, 4 
en 5 in de aula voor de sinterklaas-
viering. 

• 12.30 uur: Sint bezoekt Korein. 
 

De groepen 6 t/m 8 
De kinderen hebben deze ochtend 
surprises in hun eigen klas. De kinderen 
werken er hard aan om een mooi 
knutselwerk en een gedicht voor een 
klasgenootje te maken. Ze helpen de Sint 
een handje mee door voor elkaar te 
knutselen, een gedichtje te schrijven en 
een klein cadeautje te kopen. Er worden elk 
jaar mooiere dingen gemaakt, erg leuk om  
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Agenda 

5 december 
Sinterklaasviering 
 
6 december 
Studiedag voor de leraren. 
De kinderen zijn de hele 
dag vrij. 
 
13 december 
Infora no. 8 
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het mooie werk van deze kinderen te mogen 
bewonderen. Met de kinderen is afgesproken dat zij 
vandaag de surprise meebrengen naar school. 
Wij wensen de kinderen van de groepen 6 t/m 8 heel veel 
plezier met het uitpakken van de surprise en het 
voorlezen van de gedichten. 
 

UITZWAAIEN 
Alle kinderen zwaaien Sinterklaas en zijn Pieten vanaf het 
schoolplein uit. Sinterklaas en de Pieten zullen voor 
iedereen te zien zijn op het dakterras. 
 

STUDIEDAG OP 6 DECEMBER A.S.; ALLE 
KINDEREN ZIJN VRIJ! 

Op donderdag 6 dec. a.s.zijn alle kinderen vrij. De leraren 
zijn op school voor een studiedag. 
Wij wensen alle kinderen een fijne Sinterklaasviering toe! 
Veel plezier en tot vrijdag 7 dec. a.s. 


