
 

 

Weekbrief odbs Europa  

 

Weeknummer 50 

12 t/m 16 december 2022 

 

Agenda 

 

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)  

Donderdag 22 december  Kerstbuffet voor de ouders (17.00 tot 18.30 uur)  

24 december 2022 t/m 8 januari 2023 Kerstvakantie (maandag 9 januari weer naar school) 

 

Algemeen 

 

Sint en kerst, laatste schoolweken   

Afgelopen maandag hebben we genoten van een geslaagd Sinterklaasfeest. Het was fijn om veel van 

u gezien te hebben bij de opening ’s ochtends. Wat hebben de kinderen staan stralen en later 

genoten van de gezelligheid en de cadeautjes.  

Zonder hulp van de OR en de Sinterklaascommissie is het feest niet mogelijk. Dus extra dank aan hen 

voor alle inzet.  

De school wordt natuurlijk ook weer in kerstsfeer gebracht. We kijken met zijn allen uit naar de 

gezelligheid die hoort bij dit feest, met lichtjes en lekker eten.  

Het kerstdiner is op donderdag 22 december. Binnenkort ontvangt u hier informatie over.  

 

 

Groep van de week 

 

Groep 1  

De afgelopen drie weken hebben wij fijn rondom het thema 

Sinterklaas gewerkt. Er was een pietenbakkerij op de gang, We 

hebben voorgelezen uit het boek “Rikki helpt Sinterklaas” en we 

hebben veel nieuwe woorden geleerd.  

Maandag was het dan eindelijk zover. Sinterklaas kwam bij ons op 

school en in de klas! We vonden het geweldig!  

 

Wij hebben gezongen voor Sinterklaas, gedanst en de Sint laten zien hoe goed 

wij kunnen tellen. Op het podium hebben we ook een mooi liedje mogen 

zingen voor Sinterklaas en zijn pieten. Vraag er maar eens naar! In de klas 

hebben we gezellig wat gedronken en iets lekkers gegeten. Ook lagen er door 

de hele klas pepernoten. Het was één gezellig feest!  

Als afsluiter hebben wij gedanst in de pietendisco met een echte DJpiet. Jaidy, 

Ayse, Lina en Falhat konden er wat van zeg!  

Wij hebben ook nog een leuk cadeautje gekregen van Sinterklaas.  

Hebben jullie het al gezien?   

  

Groetjes uit groep 1   
 

  



 

 

Nieuws van de POV 

 

Wat een enthousiasme en blije gezichten tijdens het Sinterklaasfeest. Wij, de 

peuters en team POV Europa, vonden het superleuk dat we mochten aansluiten 

bij de kinderen van school. 

Zo leuk om al die optredens te zien. Wat een kanjers allemaal.  

Zagen jullie onze peuters ook op het podium? Wat waren wij trots! 

Het bezoek van Sinterklaas en zijn pieten op onze groep was ook al zo gezellig. 

 

Op naar een gezamenlijk, gezellig en warm kerstfeest. Wij 

hebben er zin in. 

 

Veel groetjes Team POV en alle peuters.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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