
Aan de ouders, 
Volgende week donderdagavond ho-
pen we samen met alle kinderen Kerst 
te vieren in de klassen. De kinderen 
zijn vanaf 18.55 uur welkom op 
school. De viering start om 19.00 uur 
en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Ver-
volgens kunt u uw kind ophalen bij 
school. 
 
Middels deze weg willen we iedereen 
al vast gezegende kerstdagen en een 
goede jaarwisseling toewensen.  
 

Sinterklaas 
Afgelopen vrijdag mochten we met el-
kaar het sinterklaasfeest vieren op 
school. Het was een gezellige dag. 
 

 

Sjoelkampioenschappen 
Vorige week vrij-
dagmiddag zijn in 
de groepen 5 t/m 
8 de sjoelkampi-
oenschappen ge-
houden. Uitein-
delijk is Mick 
Smith school-
kampioen gewor-
den.  
 
Yannick en Chayenne vertellen ons 
over de sjoelkampioenschappen en 
het sinterklaasfeest: 
 
We hebben met de school de stroese 
sjoelkampioenschap gehouden. Waar-
bij we eerst tegen de klas gingen sjoe-
len. en wie daar de winnaar van werd 
moest tegen de andere winnaars van 
de andere klassen. tot het laatste mo-
ment was het spannend wie er zou 
winnen. maar uiteindelijk werd de uit-
slag bekend met een punt verschil 
had Mick gewonnen van de hele 
school.  -Yannick- 
 
In de finale waren uit groep 7 Rowin, 
groep 8 Mick, groep 6 Yara en uit 
groep 5 Luuk. De punten waren 1 of 2 
punten verschil Rowin 69 en Mick 70. 
Mick had uiteindelijk gewonnen. 
Het was erg maar dan ook erg span-
nend. De gang stond vol met schreeu-
wende kinderen. 
  
In de klas waren in de finale Mick, 
Bastiaan, Sven, Yarno. Het was erg ge-
zellig met wat pepernoten er bij. 

In de ochtend hadden we surprises. 
De ene was een voetbalstadion ande-
re een voetbalveld, paard, fiets, 
zwaard, en een bot en nog veel meer. 
  -Chayenne- 
Hoofdluis 
In verschillende groepen is er hoofd-
luis geconstateerd. De ouders van de-
ze groepen zijn al op de hoogte ge-
bracht. We willen u vragen goed in de 
gaten te houden of uw kind luizen 
heeft. Wanneer uw kind luizen heeft 
meld dit dan bij de groepsleerkracht. 
Op de site van het RIVM vindt u infor-
matie hoe u kunt controleren op 
hoofdluis en hoe u hoofdluis moet be-
handelen.  
 
Verjaardagen 
12-12 Falco Hazeleger  3 
12-12 meester Mathijs 
13-12 Rowan Hiskemuller 8 
14-12 Thomas van den Brink 7 
14-12 Joas van Kooten  5 
16-12 Lotte Vos   5 
18-12 Anna van Kooten   2 
21-12 Jan Bouw   4 
23-12 Nathan v/d Braak   8 
23-12 Ilse Veldhuizen  6 
24-12 Lizzy van Asselt  2 
24-12 Damian Ubels  3 
26-12 Rick van Dam  7 
28-12 juf Hetty 
31-12 Luuk Oskam   5 
07-01 Luc Mouw   7 
 

Agenda 
04-12 Sinterklaasfeest 
17-12 Kerstviering groep 1 t/m 8 
21-12 t/m 01-01 Kerstvakantie 
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https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen

