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Sinterklaasfeest 

We hebben genoten vandaag. Het was weer een mooi sinter-

klaasfeest met cadeaus, creatieve surprises en prachtige ge-

dichten.  

Dank aan iedereen die eraan mee heeft gewerkt hier een 

prachtig feest van te maken!  

 
In alle groepen was het feest. De groepen 6 t/m 8 hebben sur-

prises uitgepakt en gedichten voorgelezen. De groepen 1 t/m 

5 hadden allerlei verschillende sinterklaas activiteiten. Ook 

mochten zij een bezoek brengen aan Sinterklaas die samen 

met zijn pieten in de speelzaal zat. Daar kreeg Sinterklaas van 

alle groepen prachtige optredens. Kinderen hebben erg hun 

best gedaan en Sinterklaas en de pieten hebben genoten! 

Zelfs meester Mike (groep 1/2B) mocht even bij Piet op schoot! 

 
 

Supertrots zijn wij na-

tuurlijk op ons groei-

ende schoolorkest 

en schoolkoor!  

Zij maken de aan-

komst van Sinter-

klaas compleet. Met 

dank aan de inspan-

ning van de muziek-

leden van SOLI en 

juf Marianne! 

 

Afgelopen maandag hebben alle leerlingen weer kunnen ge-

nieten van de jaarlijkse Pietengymles. Kinderen konden klim-

men, klauteren en glijden zoals alle pieten dat doen! 

 

 

 

 

 

Natuurtuinen 

Voor de zomervakantie hebben de leerlingen een mooi geld-

bedrag opgehaald voor het KWF én de natuurtuinen. Afgelo-

pen periode heeft de werkgroep alle ideeën besproken en 

een mooi plan gemaakt. Binnenkort gaat het gebeuren! We 

krijgen schooltuintjes op de plaats van onze fietsenstalling. De 

fietsenstalling wordt verplaatst naar de andere kant van het 

schoolplein. Er wordt een pad aange-

legd tussen de bomen/struiken naast 

het lokaal van groep 3.  

Het onderbouwplein krijgt een modder-

keuken en er kan straks met water ge-

speeld worden. Daarnaast zal er een 

mooi geheel gemaakt worden van de 

natuurtuin. We zijn erg benieuwd!  

 

Ouderbijdrage  

Binnenkort krijgt u bericht over het betalen van de ouderbij-

drage. Dit schooljaar zal de betaling van de ouderbijdrage via 

de schoolapp verlopen. Zodra achter de schermen alles rond 

is, hoort u meer. 

 

KERST 

Donderdag 19 december vieren wij op school Kerst.  

Om 12:00 uur zijn alle groepen uit zodat iedereen zich in alle rust 

kan voorbereiden op het Kerstdiner. 

’s Avonds hebben wij ons kerstdiner van 18:00– 19:00 uur. Vanaf 

17:50 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen hun ge-

rechtjes naar de klas brengen.  

Om 18:00 uur start het kerstdiner en mogen alle ouders naar het 

grote plein gaan voor een glaasje glühwein en chocolademelk. 

U komt toch ook?? 

Rond 19:00 uur is het kerstdiner afgelopen.  

De avond is voor iedereen rond 19:30 uur afgelopen.  

 

Voor het diner willen we ook dit jaar aan alle kinderen vragen 

iets mee te nemen. Vanaf donderdag 12 december kunnen 

kinderen zich inschrijven op de inschrijflijst. Alle kinderen nemen 

tijdens het kerstdiner weer hun eigen bord, beker en bestek 

mee. 

 

Op donderdag 19 december hebben wij een kerstviering in de 

Engelmunduskerk. Iedereen is welkom om te komen kijken. Het 

duurt ongeveer een half uur. 

De eerste viering 8.45 uur: groep 1/2B, 1/2C, 4, 4/5, 6B en 7  

De tweede viering 9.45 uur: groep 1/2A, 3, 5, 6A en 8  

  

Agenda: 

Vrijdag 6 december: Ouders versieren de school (Kerst) 

Woensdag 11 december: Swimming’s Cool groepen 7/8 

 

 


