
 

 

 

 

 

 
 
Nieuwsbrief maandag 20 november  
 

 

We zijn erg blij dat Sinterklaas en zijn Pieten afgelopen zaterdag 

weer veilig ons land hebben bereikt. Dit betekent weer 

spannende tijden. Het sinterklaasjournaal wordt iedere dag 

trouw gekeken, de eerste schoenen zijn alweer gezet en de 

sintliedjes klinken in de klassen. De school is inmiddels 

helemaal omgedoopt in de "Sint-sferen". Het prachtige 

Pietenhuis staat weer in hal en juf Mieke van de Kunstkoets 

maakt samen met de kinderen de prachtigste Sintknutsels. De 

kinderen van groep 5-8 zijn druk bezig om de meest prachtige 

surprises en gedichten te maken. We kunnen bijna niet 

wachten… 

 

Sinterklaasfeest 5 december 

Het Sinterklaasfeest op dinsdag 5 december is zoals ieder jaar 

een prachtige gebeurtenis.Tijdens het gezamenlijke gedeelte in de 

kerk tot 9:30 uur zijn alle ouders, eventueel met kleine kinderen van 

harte welkom. Hierna gaan alle groepen hun eigen feest vieren. 

Ouders (zonder kleine kinderen) zijn ook hierbij van harte welkom. 

Dit geldt voor alle groepen! Om er zeker van te zijn dat alle surprises 

zijn uitgepakt en alle gedichten zijn voorgelezen, blijven alle kinderen 

van groep 5-8 deze dag over.   

 

Kleuter-karren 

Misschien is het u al opgevallen: de kleuters hebben twee 
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nieuwe karren gekregen voor het buiten spelen. Alle kinderen 

zijn hier ontzettend blij mee. Het betekent ook dat we nu twee 

karren "over" hebben. De twee "oude" karren zijn op zoek naar een 

nieuwe bestemming. Mocht u hierin geinteresserd zijn en heel graag 

een kar voor uw kinderen willen hebben, dan kunt u dit kenbaar 

maken. U kunt dit op een briefje doorgeven aan de leerkrachten. We 

zullen dan aanstaande vrijdag tussen de middag twee briefjes "blind 

pakken". De gelukkige winnaars kunnen dan vrijdag na schooltijd de 

kar mee naar huis nemen.      

 

Mogelijk staking 12 december  

Misschien heeft u er al over gelezen: mogelijk volgt er op 12 

december een derde stakingsdag in het basisonderwijs. Bij deze 

nieuwsbrief is een brief toegevoegd van onze bestuursmanager, 

Robert Smid. Hierin kunt u lezen dat als er in de week van 5 

december onvoldoende toezeggingen richting het Primair Onderwijs 

gedaan zijn, er een landelijke staking volgt op dinsdag 12 december. 

In dat geval sluiten alle ISOB scholen hun deuren. We hopen van 

harte dat dit niet nodig is. We begrijpen dat dit voor u en uw 

kind(eren) erg vervelend is. Toch doen we wederom een beroep op 

uw begrip. Mocht het u niet lukken om voor opvang in uw eigen 

omgeving te zorgen, dan kunt u deze dag ook gebruik maken van 

BSO Ti-ta Tovenaar. Dit geldt voor alle kinderen, ook als u hier 

gewoonlijk geen gebruik van maakt. Als u werkt deze dag, dan zjin 

de gemaakte kosten terug te vragen bij de belastingsdienst via 

toeslagen.nl.  Opgeven kan via: info@titakinderopvang.nl. 

 

Kerstknutselmiddag verplaatst! 

In verband met de mogelijke staking van dinsdag 12 december 

hebben we besloten de kerstknutselmiddag definitief te 

verplaatsen naar maandag 11 december. De ouders die zich 

hebben opgegeven om tijdens de kerstknutselmiddag te komen 

helpen, ontvangen binnenkort hierover nog informatie. Mocht u 

helaas niet aanwezig kunnen zijn vanwege het verzetten van de 



 

datum, dan hebben we hiervoor natuurlijk alle begrip. Mocht u zich 

niet hebben opgegeven en toch willen helpen, dan kunt u dat aan 

ons doorgeven. Ook deze wijziging kan voor u ingrijpend en nadelig 

zijn, dit vinden we dan ook erg vervelend.    

 

KWINK van de week 

De komende twee weken staat het thema: "Ik weet wat ik kan 

doen als ik boos ben" centraal.   

 

 
Belangrijke data 
20-23 november contactmiddagen en -avonden 

23 november schoolschaatsen groep 7-8 

24 november    rapport mee 

27 november    Pietengymles groep 1-4 

27 novmeber    MR vergadering 

29 november Studiedag ICT, juf Danielle en juf 

Amanda afwezig. Juf Marjolein en 

meester Jan vervangen 

30 november Schoolschaatsen groep 7-8 (2) 

5 december Sinterklaasfeest! 

7 december Schoolschaatsen 7-8 (3) 

11 december   kerstknutselmiddag 

13 december    OR vergadering 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


