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Agenda 
Belangrijke data 

vr 04.12.2020    Sinterklaasviering 

vr 04.12.2020 middag   Alle leerlingen vrij 

vr 18.12.2020 middag   Alle leerlingen vrij 

ma 21.12.2020 t/m vr 01.01.2020  Kerstvakantie – school gesloten    

Van de Directie 
Schooltijden Sinterklaas 
Op vrijdag 4 december wordt er in de school Sinterklaas gevierd. ‘s Middags zijn de kinderen vrij. De 

schooltijden voor deze dag zijn iets anders dan u gewend bent. Zie onderstaand schema. De reguliere 

manier van brengen en halen blijft hetzelfde. 

Dit zijn de aangepaste schooltijden voor vrijdag 4 december: 

Groepen 6 t/m 8 Groepen 3 t/m 5 Groepen 1 en 2 

08:25u – 11:50u 08:35u – 12:00u 08:45u – 12:10u 

 

Kerst 
De traditionele kerstviering zal ook dit jaar anders vorm gegeven worden. U ontvangt hierover 

binnenkort meer informatie. 

De Vreedzame School 
Wij willen u graag op de hoogte houden van de thema’s waarin wij werken tijdens de lessen ‘De 

Vreedzame School’. In de bijlage vindt u een terugblik van het thema uit blok 2 en wat de kinderen nu 

gaan leren in blok 3. 

Groenraad 
Tribune 
De tribune was hoognodig toe aan een opknapbeurt. 

Ilja Jansen (1/2D) en zijn vader Rob hebben deze klus 

vakkundig geklaard. Bedankt mannen! 
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Algemeen 
Boeken voor de schoolbibliotheek 
Tex Gisolf uit groep 5A heeft meegedaan aan De Ickabog tekenwedstrijd. Zijn tekening is gepubliceerd in 

het nieuwe boek van J.K. Rowling en hij heeft voor de schoolbibliotheek een boekenpakket ter waarde 

van ruim € 500 gewonnen. Dat vinden wij natuurlijk fantastisch! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Step kwijt 
Help! Gibril is erg verdrietig omdat zijn favoriete step is verdwenen uit de berging op school. Hij wil ‘m 

heel graag terug hebben, hij stept er dagelijks met veel plezier mee naar school. Heeft iemand de step 

gezien of per ongeluk meegenomen? Neem dan even contact met de administratie. Alvast bedankt!  

 


