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Bibliotheek 

De dagen dat de schoolbieb open is de komende tijd: 

Woensdag 30 november 2022 

Woensdag 14 december 2022 

 

LEZEN IS EEN FEESTJE!!! 

 

Sinterklaas 

Hij is weer in het land! Sinterklaas! 

  

Morgen mogen de kinderen hun in de klas 

geknutselde schoen zetten op school.   

 

Op woensdag 30 november is er 

pietengym. Ze mogen dan verkleed als  

hulp-Sint of hulp-Piet naar school komen.  

 

Op vrijdag 2 december is er een 

continurooster tot 14.15 uur voor ALLE kinderen(dus ook de kleuters). De 

kinderen moeten zelf een lunchpakketje meenemen. De kinderen krijgen 

drinken en wat lekkers voor de kleine pauze van de OR.  

Vrijdag 2 december mogen de surprises van groep 5 t/m 8 vanaf 8.10 uur in 

het klaslokaal worden gezet. De kinderen (en hun eventuele hulp) gaan 

daarna weer naar buiten.   
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Afspraken over de surprise: 

 De kinderen vertellen aan niemand voor wie ze een surprise 

maken (misschien wel aan papa of mama). 

 Ze maken een leuke surprise. Dus geen dingen met 

scheerschuim of natte ontbijtkoek. Een grabbelton is GEEN 

surprise. Het is leukste als bij het uitpakken de surprise zoveel 

mogelijk heel blijft. Past het cadeautje er dan niet in? Pak het 

dan leuk in en doe het er los bij. Dan wordt er net zoveel van 

genoten! 

 Bij een surprise hoort een gedicht. De juf speekt met de 

kinderen af hoe lang dit minimaal moet zijn. 

 Ze schrijven op de envelop met het gedicht de naam van 

het kind voor wie de surprise is en plakken dit achterstevoren 

op de surprise zodat niemand het kan zien. Pak de surprise 

uiteraard goed in, bijvoorbeeld in een vuilniszak. 

 De kinderen houden zich aan het geldbedrag. Het geld in de envelop 

is bestemd voor een cadeautje(s) voor degene voor wie de leerling 

een surprise moet maken. Het is NIET bedoeld om er knutselmateriaal 

van te kopen voor de surprise. Dit om te voorkomen dat de ene leerling 

een veel goedkoper cadeautje krijgt dan de ander. 

 Met vragen mogen ze altijd naar een van de leerkrachten komen. 

 

Studiedag maandag 5 december 2022 

Op maandag 5 december heeft het team een studiedag.  

De leerlingen kunnen dan lekker bijkomen van een gezellig 

Sinterklaasweekend! De leerlingen zijn de gehele dag vrij! 

 

Kerstmarkt 22 december 

Op donderdag 22 december ’s avonds organiseren 

wij een gave KERSTMARKT. De schooldag op die 

donderdag is gewoon een normale schooldag tot 

15.15 uur. Aanwezigheid bij deze avondactiviteit is 

verplicht voor alle leerlingen en zal duren van 18.30 

uur tot en met 20.00 uur.  

 

Er zal deze avond een hoop te doen zijn op school! 

Behalve gezellig samenzijn zullen er ook optredens 

zijn, zoals bijvoorbeeld zingen en dansen, warm bij de vuurkorf, spelletjes met 

prijsjes, warme chocolademelk en nog veel meer! 

Er zullen spulletjes aangeboden worden van prachtige knutsels tot lekkere 

baksels. Hier kunt u een donatie voor geven. Dus het is handig om thuis alvast 

wat kleingeld te bewaren voor die avond! Onze intentie is om ook een QR 

code te hebben om het doneren gemakkelijker te maken. Van het geld dat 

wij deze avond zullen verzamelen, gaat de helft naar stichting Jarige Job en 

de andere helft naar gave knutselmaterialen voor onze school.  
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Wij hebben voor deze avond jullie hulp nodig! 

Er zal een speelgoed-ruil-kraampje zijn bij de Kerstmarkt. De 

kinderen mogen hier 1 stuk speelgoed of een tof boek 

neerleggen en in ruil daarvoor 1 stuk speelgoed weer 

meenemen.  

 

Er zal op vrijdag 23 december een kerstontbijt zijn voor de leerlingen en een 

gezellige ochtend in de units en dan zijn ze de middag allemaal vrij vanaf 

12.15 uur en start de kerstvakantie.  

 

  
In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen 

vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze 

kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles 

wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school!  

Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 100.000 kinderen hun verjaardag met de 

hulp van Jarige Job! 

 

Mogelijkheid extra oudergesprek 

Van dinsdag 6 december tot en met vrijdag 9 december is het weer mogelijk 

om een extra oudergesprek in te plannen met de leerkracht(en) van uw 

zoon(s)/dochter(s) in groep 3 t/m 7.  

In de afgelopen jaren hebben we meteen na de herfstvakantie de eerste 

oudergesprekken gepland. De periode tot het tweede oudergesprek in 

februari ervaren sommige ouders als (te) lang.  

Net als de voorgaande jaren zullen we extra oudergesprekken mogelijk 

maken in de bovenstaande week. De gesprekken zijn op vrijwillige basis en 

zullen enkel over de opbrengsten(toetsscores) van de leerlingen gaan. Voor 

andere onderwerpen kunt u natuurlijk altijd op een ander moment een 

uitgebreider gesprek plannen met de groepsleerkracht. U kunt bij de 

groepsleerkracht via Parro aangeven dat u interesse heeft in een gesprek en 

dan kunt u samen een tijd inplannen die fijn is voor u. De gesprekken kunnen 

enkel in de middaguren plaatsvinden, niet ’s avonds. 

Groep 8 heeft binnenkort gesprekken over het voortgezet onderwijs met de 

betreffende leerkrachten, dus die ouders hoeven in de bovengenoemde 

week geen afspraak te maken. 
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Korte berichten 

- De volgende Nieuwsflits komt uit op donderdag 15 december 2022. 

- De schoolregel die wij graag in de spotlight willen zetten deze keer: 

 

 
 

 

 

 


