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 Belangrijke data 
 
 29 nov 
 29 nov 
 29 nov  
   1 dec 
   5 dec 
   6 dec 
   6 dec 
   6 dec 
   6 dec 
   7 dec 
   7 dec  
   8 dec 
 12 dec  
  
 
  
 

Meet & Baby 09.45-11.00 uur ‘t Fonkelbeertje 
R-Play bus op schoolplein 14.30-16.00 uur 
Naschoolse Kleuterdans voor de opgegeven kinderen van groep 2-3 14.30-15.30 uur 
Naschoolse Circusles voor de opgegeven kinderen 14.30-15.30 uur 
Sint op school 
Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij 
Meet & Baby 09.45-11.00 uur ‘t Fonkelbeertje 
R-Play bus op schoolplein 14.30-16.00 uur 
MR vergadering 19.00-21.00 uur 
Start thema “Kerst” groepen 1-2-3 en Parel 
OR vergadering 20.00 uur 
Naschoolse Circusles voor de opgegeven kinderen 14.30-15.30 uur 
Volgende nieuwsbrief  

Sinterklaashuis Waalwijk 
 
Met het thema vliegen dit jaar, heeft het Huis van Sinterklaas in 
Waalwijk weer een geweldig decor neergezet. Alle kinderen én 
ouders van de groepen 1 t/m 5 kwamen op een heus vliegveld 
en belandden na een spannende reis bij de Sint. 
Eenmaal door de grote, antieke deur van het voormalig stadhuis 
van Waalwijk, waan je je meteen in het huis van Sinterklaas. 
Kinderen werden opgevangen door enthousiaste pieten. Om op 
te warmen werd er eerst geoefend met het overgooien en 
doorgeven van een groot cadeau. Na het warmdraaien met de pakjes, mochten de kinderen eerst een 
paspoort kleuren. Met de tong uit hun mond waren kinderen bezig om hun gezicht en naam netjes te 
tekenen. Eenmaal ingekleurd opende de deur naar de incheckhal zich. Piet zat klaar om ieder kind een 
stempel te geven in het paspoort. Daarna hielpen de kinderen enthousiast om met een koffer door de 
bagagecheck te komen. Gespannen gezichten bij kinderen én ouders als er door drie gaten met 
vliegtuigjes mag worden gegooid. Dit bleek een groot succes.  
Stralende kindergezichten zijn zichtbaar als er daarna langs de relaxruimte van Sint wordt gelopen. Een 
eigen zandstrand mét hangmat. Daar wilden ze wel even lekker in liggen. ”Nee, we gaan door. We hebben 
een vliegtuig te halen”, zei Piet. De trappen op en toen was er in de voormalige trouwzaal een heus 
vliegtuig ingericht. De paspoorten werden gecontroleerd door Piet, terwijl de kinderen opletten dat de 
andere Piet van de knop afbleef. Anders vielen alle pakjes in het water. 
Daarna volgde er een avontuurlijke boottocht. Toen  was het tijd voor een echte ontmoeting met Sint en 
Piet. In de werk- en slaapkamer van Sint hing zijn pyjama al aan de kleerhanger klaar. Op het bureau prijkt 
een grote foto van Sints trouwe paard Ozosnel. Wat was het voor iedereen spannend maar erg leuk! 



 

Nationale Voorleeswedstrijd  
 

 
Wat een voorlees- en presenteer talenten hebben wij in onze bovenbouw! Andrii en Stef namen de 
presentatie voor hun rekening en Elin Xavi Britt Vanda Mika en Imana deden mee aan de voorleeswedstrijd 
op school. Niet alleen de kinderen in het publiek maar ook de juryleden hingen aan hun lippen!  
Elin is aanstormend talent en Imana is de voorleeskampioen, gefeliciteerd hoor! 

 
Warandeloop 

 
Wat was het nat en koud gisteren bij de 
Warandeloop! 
Toch trotseerden onze kanjers de 
weersomstandigheden en renden of 
hun leven ervan afhing. Een 
superprestatie van allemaal!  

 
 

Trots op de kinderen van onze school die gisteren hebben meegerend in de 
Warande scholierenloop. Super gedaan allemaal! 

 
Oeps…een ongelukje! 
 
Ook als je al lang zindelijk bent kan er nog weleens een ongelukje gebeuren.  
Onze voorraad verschoningskleding is bijna op. Heeft u thuis nog heel ondergoed, lange broeken, maillots 
in de maten 110-116 en sokken in maat 27 tot 30? Dan zijn wij daar in de groepen 1-2-3 heel erg blij mee!  

 


