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Agenda 

 

Maandag 5 december Sinterklaasfeest: rooster tot 12.30 uur 

Maandag 5 december Groep 1, 2, 3: taaltassen inleveren (zie info) 

Woensdag 7 december Groep 1, 2, 3: taaltassen uitleenmoment (zie info) 

Woensdag 7 december Groep 6: afname NSCCT 

Donderdag 15 december Groep 5-6: geschiedenistoets 

Donderdag 15 december MR vergadering om 19.00 uur 

Donderdag 22 december  Leerlingen hebben om 12.30 uur vrij (i.v.m. kerstdiner)  

Donderdag 22 december  Kerstdiner voor alle leerlingen (17.00 tot 18.30 uur)  

24 december 2022 t/m 8 januari 2023 Kerstvakantie  

 

Algemeen 

 

Sinterklaasfeest (herhaling) 

Op maandag 5 december komt de Sint met zijn Pieten op school. Wij 

verwachten de leerlingen deze ochtend om 08.15 uur in de klas, met de 

jas aan. Samen verwelkomen we de Sint en de Pieten buiten voor school.  

Wij vragen de ouders om op het schoolplein te gaan staan (basketbalveld) achter de linten, 

zodat de kinderen goed zicht hebben op de aankomst van de Sint. Daarna vervolgen we het 

programma in de hal. Dit duurt tot ongeveer 9.10 uur, waarbij u ook van harte welkom bent. 

Vervolgens vieren we het feest verder in de klassen en gaan de ouders naar huis.  

Het feest/de schooldag is om 12.30 uur afgelopen.  

  

Afname NSCCT groep 6  

Op woensdag 7 december zal de (digitale afname van) de NSCCT voor groep 6 zijn.  

Bij het volgende rapportgesprek zal de uitslag samen met de M6 gegevens met u besproken worden. 

Dit geeft samen met de bevindingen van de leerkracht een eerste voorlopig advies voor de verwachte 

uitstroom na groep 8.  

 

Kerst  

We zitten nog met ons hoofd bij Sinterklaas, maar volgende week komen de kerstbomen alweer in de 

klas. Hieronder alvast 2 belangrijke data om te noteren.  

- 15 december: kerstworkshop in alle groepen.   

- 22 december: kerstdiner van 17:00 tot 18:30 uur. Voor leerlingen in de klassen en voor 

ouders/verzorgers in de centrale hal.  

Morgen (2 december) ontvangt u het programmaboekje met hierin alle informatie wat betreft kerst. 

Ook zitten hier opgavestrookjes in die u mag invullen als u wilt helpen bij de kerstworkshops op  

15 december. U wordt dan ingedeeld bij de groepen waar de hulp nodig is en niet perse bij uw eigen 

zoon/dochter.  

Vindt u het leuk om zelf een workshop te geven? Meldt dit dan bij juf Femke (groep 5/6) of 

juf Imke (groep 2).    

 

Taaltassen: groep 1, 2, 3 

Woensdag 7 december is het volgende uitleenmoment voor de taaltassen. Het thema is: Kerst.  

Mocht u nog een taaltas thuis hebben liggen, dan graag a.s. maandag inleveren op school? Kerstboek 

kunt u weer inleveren op maandag 9 januari 2023 (na de kerstvakantie). 

 

  



 

 

Hondenpoep!  
Er bereiken ons klachten dat er in de groenstrook aan de kant van het kleuterplein veel hondenpoep 

ligt. De gemeente is hierover al geïnformeerd, maar we willen u er met dit bericht op attent maken 

dat het op het moment goed uitkijken is waar u loopt. We hopen dat het probleem snel opgelost is.  

 

 

Groep van de week 

 

Groep 2  

 

Sinterklaas komt bijna bij ons op school en 

daarom zijn wij al heel druk geweest. We hebben 

de s van Sinterklaas en de p van piet geleerd. Ook 

hebben we in groepjes pepernoten gebakken en 

zijn we allemaal geslaagd voor de pietengym.   

 

Wij vinden het paard Ozosnel erg interessant en 

hebben ook al veel nieuwe woorden geleerd over het paard.  

Zo weten wij nu wat de manen, de hoeven en de teugels zijn.  

We mochten ook ons eigen paard knutselen. Mooi zijn ze geworden hè?  

 

Juf wou dat we met Kapla een mooie stoomboot 

gingen bouwen, maar wij maken veel liever 

wolkenkrabbers en schoorstenen.  

 

Wij hebben heel veel zin in maandag 5 december en 

hopen dat jullie allemaal bij ons optreden komen kijken!  

  

Groetjes van groep 2   
 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over onze school vindt u op onze website.  

Hier kunt u ook de weekbrief bekijken/downloaden.  

www.odbseuropa.nl  

 https://www.facebook.com/Odbs-Europa-308548306266172/ 
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