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SINTERKLAAS IS WEER IN NEDERLAND! 
 

Hallo lieve kinderen, 
 

Zoals jullie zeker wel weten ben ik weer aangekomen in Nederland.  
Dat is altijd heel erg fijn. Ook dit jaar mogen jullie natuurlijk  
allemaal je schoen weer zetten. “ Zet op maandag 23 november  
je schoentje klaar dan zal Piet deze vullen reken maar “.  
 
Dag hoor, 
Sinterklaas.   
 

INFORMATIE VOOR DE GROEPEN 5 T/M 8 
 

Beste ouders, 
 

dit jaar gaan we geen surprise doen met de kinderen. 
We vinden het dit jaar onverantwoord om de kinderen op pad te sturen om kadootjes te kopen. 
Daarom hebben we besloten om het dit jaar anders te doen. We gaan andere leuke activiteiten 
doen in de klassen. 
 

Groetjes, 
de meesters en juffen van groep 5 tot en met 8 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn zeven nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan drie voor  
de afdeling eerste opvang nieuwkomers: Mathei Vatov in groep OAN 1 en Zahara Mawira  
en Deniz Raychev allebei in groep OAN Blauw. 
En vier leerlingen voor de basisschool: Saffiya Cherif en Shelly Fortuijn allebei in de Startgroep, 
Marley Verdonschot groep 3 en Evy Verdonschot groep 4. 
Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn:  
Shelly in de Startgroep, Mathei gr.OAN 1 en Daisy gr.4. 

 
 

OPROEP: KINDERKLEDING GEVRAAGD LEEFTIJD 3 T/M 7 

Heeft u thuis kinderkleding liggen die niet meer gebruikt wordt? Wij kunnen jongens- en 
meisjeskleding gebruiken voor de leeftijd van 3 t/m 7 jaar.  
Alvast bedankt! 
 

http://www.kc-mozaiek.nl/


 

 

OH, KOM MAAR EENS KIJKEN! 

Oh, kom er eens kijken! 
  

De leukste Sint lees-, kijk- en luistertips voor Sinterklaas staan nu op 
 www.bibliotheekhelmondpeel.nl  Met een playlist, een link naar het Sinterklaas journaal en  
heel veel tips voor leuke boeken. Veel van de Sint themaboeken zijn op dit moment natuurlijk 
uitgeleend, maar een leuke tip is: leen eens een Sint e-book.  
Bijvoorbeeld het e-book van ‘Boer Boris een paard voor Sinterklaas’.  
Want wie kun je nu het beste inschakelen als de schimmel van de trap is gevallen?  
Boer Boris natuurlijk! Direct te leen en te gebruiken! 
Luisterboeken zijn ook superleuk voor kinderen van deze leeftijd. Alle tips vind je op: 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/sinterklaas 
Of klik op de banner op onze homepage. 
We wensen jullie een hele fijne sinterklaastijd!  
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
We nemen afscheid van Olivier. Het herfstthema maakt plaats voor het Sinterklaasthema. 
Bij het samenstellen van het sinterklaasthema is ervoor gekozen het sinterklaasfeest op  
een eenvoudige manier met de kinderen te vieren. 
De kinderen worden in de sinterklaassfeer gebracht. 
Sinterklaas met de boot en de komst naar Nederland staat centraal 
Met behulp van prentenboeken, liedjes en doen-alsof-spel worden deze  
gebeurtenissen door de kinderen beleefd. 
De kinderen maken kennis met sinterklaas en piet door handpoppen. 
We spelen het zetten van de schoen na in de kring. 
We bakken pepernoten met de kinderen. 
De nadruk ligt op de emoties rond het sinterklaasfeest 
En tot slot vieren we de verjaardag van sinterklaas. 

 
 
Hier weer wat nieuwe woorden van het thema “Sinterklaas” We bieden deze woorden aan in 
allerlei spelactiviteiten. 
 

De woorden die we aanbieden bij dit thema voor deze week zijn: 
 

De Sint, de piet, op bezoek komen, een tijdje, oud, het jaar, U, de mijter, de staf, de zak. 

de morgen, voor, zullen, zo, beneden, over, de computer, het paard. 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/sinterklaas


 

INFORMATIE VAN JIBB+ 

Beste voetballers en voetbalsters, 
  

Er komt een vette voetbalactiviteit aan! Helaas kunnen we het door de maatregelen niet 
organiseren zoals we gewend zijn, maar we gaan een vet event neerzetten voor onze 
(zaal)voetballiefhebbers! Het wordt een 2vs2 event, voor zowel jongens als meiden!  
We hebben de doelgroepen wel aan moeten passen, die ook goed aansluit bij deze stijl van 
voetballen en past binnen tijden van de zaal. Gecombineerd met de maatregelen die gelden,  
zijn we tot de volgende doelgroepen en tijden gekomen. 
  

De volgende doelgroepen kunnen zich inschrijven: (let op, de opening van het inschrijven is 
verplaatst van maandag 16 november naar vrijdag 20 november!) 
10-11 jaar // 09.30-12.00 
12-13 jaar // 09.30-12.00 
14-15 jaar // 13.00-15.30 
16-17 jaar // 13.00-15.30 
  

Jongens spelen op dinsdag 29-12-2020 
Meiden spelen op woensdag 30-12-2020 
  

Wat is belangrijk? 
- Je mag inschrijven met maximaal 2 speelsters/spelers 
- Elk team moet verplicht een leider of leidster hebben 
- De team die spelen, blijven in de zaal waar de velden liggen 
- De tribune en kleedlokalen zijn dicht 
- Teams krijgen vaste plekken aangewezen wanneer ze niet spelen 
- Coaches krijgen vast plekken aangewezen van waar ze mogen coachen 
- Er is geen publiek toegestaan 
  

Meer exacte informatie en protocollen om ons evenement corona proof te houden ontvangen de 
deelnemers na het aanmelden. 
  

LET OP: we kunnen dus helaas veel minder teams/deelnemers kwijt dan we gewend zijn, dus 
zorg dat je snel inschrijft als je met jouw team mee wil doen. 
Inschrijven kan vanaf vrijdag 20 november via: 
www.jibbplus.nl/zaalvoetbal-2020/ 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jibbplus.nl%2Fzaalvoetbal-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR1z-GTFgInKcXKGdivu1K3PdDhEwtr11MZ83Fnct2yGAj4hpWldavu2enY&h=AT3jJ-vsrMNTtnM7ay1zb0z5Kkt65G7w1RW06688yVg7u8cDEqR97b6ijCgVi-NWgeqQRPValzKppzUw_-NtNSHdg1tkWjNdbYEajC1-XJw8DB4nF5fqATTs2WN2lQPD4fCi&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT10z13LUgGTIRxwgLoN0y5mkRHXuVQDaLHutp-lDIeXVsxmBiCzJYlwODl3Bgjl_7kV1sw3M6eL2K0BQQR4kPI6wX9rh8BZtGywZxkzFR8edLlF9tut_achI4nRQVNyDbjFbWRj4Nz5dxra47voVezCvA


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


