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  SINTERKLAAS 
 

Ooh jongens en meisjes, wat hebben we de afgelopen weken toch veel meegemaakt met Sint en zijn 
Pieten hier bij ons op school. Weten jullie het nog?  
Sinterklaas heeft nagekeken waar de pakjes voor Kc Mozaïek van juf Esther zijn en de zakken zijn in 
Jordanië, het gaat niet goed met de pakjes. Het was een hele reis om naar Nederland te komen; eerst  
met de boot en daarna toch met het vliegtuig. Gelukkig heeft Piet Hein de stoomboot nagemaakt zodat  
de Sint er toch mee in Nederland is kunnen komen. Hein is nu zelfs Piet Hein geworden.  
We hopen dat het goed gaat komen met de pakjes! De kinderen hebben allemaal de schoen mogen  
zetten en hebben er wat lekkers in gevonden.  
 

Sinterklaas had een filmpje voor de kinderen met daarin de vraag of ze willen vertellen of ze iets gezien 
hebben want er is een Piet op school geweest om alle schoenen te vullen maar toen is Piet gevallen en  
hij kon niet meer zelf lopen. Hoe zou dit toch gebeurd kunnen zijn? Heeft iemand iets gezien of gehoord?  
Als je iets weet dan mag je het doorgeven aan juf Esther.  
 

Juf Esther heeft telefoon gekregen van Sinterklaas. Hij vertelde dat Piet een ongeluk heeft gehad.  
Juf Esther heeft al veel gehoord van kinderen zoals gevallen over spullen of uitgegleden over tomaten 
maar juf Esther weet niet hoe het gebeurd is. Piet is erg verdrietig en wil weten hoe het komt dat hij 
gevallen is. Juf Esther gaat dit uitzoeken en vertelt op 5 december als de Sint en zijn Pieten bij ons op 
school op bezoek komen hoe het kan dat de Piet is gevallen.  
 

Vandaag hebben we samen in de aula gezeten om te kijken naar een filmpje wat juf Esther van Sinterklaas 
heeft gekregen. En wat blijkt? Een juf of meester heeft een bananenschil op de grond gegooid en daarover 
is Piet gestruikeld. Oh nee!? Als dit maar goed komt voor het bezoek op maandag.  
 

 
 

 

 

HERINNERING DINSDAG 6 DECEMBER VRIJ 
 

Volgende week dinsdag 6 december zijn alle kinderen vrij. Deze datum staat ook op de schoolkalender. 

 

NIEUWE LEERLINGEN 
 

Deze week zijn twee nieuwe leerlingen op school begonnen voor de basisschool: David Dari in gr.4 en 

Darius Dari in gr.4/5. Wij heten hen van harte welkom en wensen hen een fijne tijd op onze school. 
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KERSTDINER EN KERSTMARKT 
 

Kerstdiner   
Sinterklaas gaat volgende week terug naar Spanje. Dat betekent dat de kerstman  
weer bijna voor de deur staat. Natuurlijk vieren wij dit ook op school, en wel op 
donderdag 22 december. Er is dan van 17.00 tot 18.00 uur een kerstdiner voor de 
kinderen en voor de OAN-groepen is er een kerstlunch. Het is de bedoeling dat u 
samen met uw kind een hapje maakt voor het kerstdiner.  
Vanaf woensdag 7 december hangt er bij iedere klas een lijst waarop u kunt  
aangeven wat u wilt maken. Geef het gemaakte eten graag mee in een afsluitbaar 
bakje, want eten dat overblijft gaat weer mee terug naar huis.   
 
Kerstmarkt   
Na het diner worden de kinderen weer opgehaald door de ouders en kunt u samen met uw kind(eren)  
een rondje maken over onze kerstmarkt. Deze duurt tot 19.30 uur. Op de kerstmarkt kunt u werkjes  
van uw eigen kind kopen (voor €0.50 euro per werkje). Daarnaast is er nog van alles te doen, zoals: 
schminken, grabbelton, op de foto met de kerstman, loterij en muziek maken met meneer Teun.  
De toegang is gratis. Een tip: neem een tas mee voor de werkjes van uw kinderen en eventuele  
gewonnen prijzen.   
 
Stempelkaarten   
Op de kerstmarkt kunt u alleen betalen met stempelkaarten. Om drukte tijdens de kerstmarkt te 
voorkomen, kunt u deze vooraf al kopen op dinsdag 13, woensdag 14, dinsdag 20 en woensdag 21 
december in de aula van onze school tussen 14.30 uur en 15.00 uur. Uiteraard zijn de stempelkaarten ook 
op de avond zelf nog te koop. Let op, u kunt NIET pinnen.   
De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het goede doel.   
  
De volgende stempelkaarten zijn te koop;  

2 stempels:   €1.00  
5 stempels:   €2.50   
10 stempels: €5.00  

Doel  
Dit jaar hebben we er voor gekozen om het opgehaalde geld te gebruiken om het schoolplein te 
vernieuwen. Op dit moment biedt het schoolplein niet genoeg uitdaging aan de kinderen.  
Hier willen we graag iets aan veranderen. Zo kan iedereen van een mooi en nieuw schoolplein genieten.  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HIEP HIEP HOERA 
 

De jarigen van deze week zijn: 
 
 

Narinnipa gr.2  

Sulayman gr.2/3 

Bayan gr.OAN Groen  

Maksym gr.OAN Oranje 

Gelano gr.6A 

Zeyneb gr.8 en  

Nina gr.8. 

 

 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 
 

 

Hallo, 

We zijn al weer aan de laatste week bezig van het Sinterklaas thema. De schoen is al gezet en leeg 

gehaald, Maandag komt hij nog een cadeautje brengen en dan starten we weer met het kerstthema. 

 

 

Begrippen die deze week bij dit thema worden aangeboden zijn:  
 

Snoepen, de pepernoot, het snoepje, zoet, evenveel, meer, minder, allemaal, erbij, tellen, het pakje,  
eruit, halen, verschillend, dun, het vierkant, erin, stoppen (ergens in doen) ,bij elkaar horen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIEUWS VAN EXTERNEN 
 

Kerstvakantie 2022-2023 met Jibb+   
 

Binnenkort is het weer kerstvakantie en dat betekent tijd voor leuke, sportieve activiteiten! Vind je het leuk om lekker te bewegen? Ga dan mee schaatsen in 
Gemert, jachtseizoen spelen en/of Poolen bij Snookertown? Commit gaat met jullie free runnen, Avanti gaat turnen en Difesa gaat jullie Taekwondo leren.  
Wij bieden de activiteiten aan voor kinderen uit groep 1 t/m 8 van het (speciaal) basisonderwijs. 
 

Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan! 
VOL=VOL. Aanmelden kan vanaf maandag 5 december (09.00 uur) t/m woensdag 21 december 2021. 
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere activiteiten. 
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond). 
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