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Sinterklaas  

Wat een feest hebben we maandag met de Sint gevierd! De dag werd feestelijk geopend op 

het plein. Onder leiding van Juf Marjolein is na 2 nepSinterklazen, toch de echte ontvangen 

op de Annie! Na deze opening op het plein, waar alle kinderen en veel ouders bij aanwezig 

waren, zijn de kinderen naar de klas gegaan. In de groepen 5 t/m 8 stonden prachtige 

surprises met gedichten klaar. Van een geklust aquarium, een stekelige cactus tot een 

glibberige orka. Het niveau van de surprises wordt ieder jaar hoger. Wat mooi om te zien 

dat de kinderen hier zoveel tijd en moeite in stoppen.  

In de groepen 1 t/m 4 kwam de Sint met zijn Pieten persoonlijk een bezoekje brengen. Alle 

kinderen hebben een cadeautje gekregen waar ze gelijk mee aan de slag konden! 

 

  

   
 



 
 

 

Paarse Vrijdag 

Paars was de kleur van de dag! 'Paarse Vrijdag' is een dag waarop mensen, door het dragen 

van de kleur paars, hun solidariteit kunnen tonen met homo- en biseksuele, lesbische en 

transgender jongeren. Voor meer info: Basisschool | Paarse Vrijdag  

Wij waren in paarse sferen vandaag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 

De school is woensdagochtend omgetoverd in kerststijl! De grote boom staat bij de 

hoofdingang en ook in de klassen hebben de leerkrachten met de kinderen de boom 

opgezet. ’s Ochtends knispert er een gezellig haardvuurtje op het digibord en in veel klassen 

vinden de kinderen het gezellig om te werken met alle lampjes aan.  

 

We tellen af naar het kerstdiner op 22 december dat van 17.30 t/m 18.30 uur plaats zal 

gaan vinden.  Het eten en drinken zal, net als voorgaande jaren, verzorgd worden door de 

ouders/kinderen. Hiervoor zal er binnenkort een inschrijflijst bij de klas komen te hangen. 

Het eten graag gesneden naar de klas brengen, zodat het direct gegeten kan worden.  

https://www.paarsevrijdag.nl/basisschool


 
 

 

Op school is er geen gelegenheid om gerechten op te waren. Denk ook aan opscheplepels 

(indien nodig). 

 

Tijdens het kerstdiner zal er een borrel voor de ouders worden georganiseerd door de 

ouderraad. Komen jullie ook een drankje drinken? 

 

Programma kerstdiner 22 december: 

17.15 uur: kerstliedjes op het plein o.l.v. het Annie Kerstkoor 

17.25 uur: deuren open 

17.30 uur: start kerstdiner in de klassen 

18.30  uur: einde kerstdiner 

 

17.30-18.30 kerstborrel voor de ouders. 

 

Voedselbank 

Om iedereen te laten genieten van een 

(kerst)diner zamelt de Annie houdbaar eten in 

voor de voedselbank. Door de stijgende prijzen 

en dure energie stijgt de vraag naar 

voedselpakketten bij de voedselbank.  

Bij de hoofdingang staan grote kratten hierin 

kunnen jullie je bijdrage doen.  

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

Workshoprondes 

Vanmiddag zijn er workshoprondes gehouden die in het teken stonden van kerst. De 

kinderen konden zich intekenen voor een workshop. De groepen 1 t/m 3 werden gemengd, 

de groepen 4 & 5 en de groepen 6 t/m 8. Er zijn mooie knutsels gemaakt waarmee de school 

nog mooier versierd kan gaan worden. Een impressie van de middag is te zien op de 

fotorapportage: 

 



 
 

 

#Annie Instagram  

Volgen jullie ons al op Instagram? Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en activiteiten 

op de Annie! https://www.instagram.com/bredeschoolanniemgschmidt/ 

 

 
 

Belangrijke data    

Donderdag 22 december     Kerstdiner  

Vrijdag 23 december      Start kerstvakantie, leerlingen vrij 11.45 

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari  Kerstvakantie 

Dinsdag 17 januari      Ouderavond 2 

Maandag 27 februari      Voorjaarsvakantie  

Maandag 6 maart     Studiedag  

https://www.instagram.com/bredeschoolanniemgschmidt/

