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 27 november 2020  Agenda  
 Nummer 12  maandag 30 november - 

   dinsdag 1 december - 
   woensdag 2 december - 
   donderdag 3 december - 
   vrijdag 4 december Nieuwsbrief nr. 13 

     

 Jarigen deze week:  Zaterdag 5 december Sint Nicolaas 

   Dinsdag 1 december Mayden Hasselbaink    groep 4 

   Woensdag 2 december Gemma Blauw               groep 3 
Kim van der Meer          groep 5 
Renske Wolvers             groep 6 

   Donderdag 3 december Joshua Maggé                groep 4 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Sinterklaas 
Wat is er een hoop gebeurd deze week.  
De pieten hadden in de groepen 1 t/m 4 kolen gebracht. Uiteindelijk bleek het om een 
grap van Malle Pietje te gaan die stiekem ‘fop’kolen had gemaakt. De ‘fop’kolen konden 
in groep 1-2 gebruikt worden om te tellen en in groep 3-4 om te splitsen. Op woensdag 
is er in de onderbouw Sinterklaasbingo gespeeld en heel verrassend bleek iedereen 
tegelijk een volle kaart te hebben. Sinterklaas had beloofd dat er snel een tas bezorgd 
zou gaan worden met cadeautjes. Die kwam op donderdag, maar helaas waren er ook 
wat rommelpieten mee gekomen. En dat hebben we geweten: wat een rommel in alle 
groepen! Gelukkig was alles ook zo weer opgeruimd en werden in groep 1 t/m 4 de 
schoenen die verdwenen waren weer terug gevonden in de gymzaal. Vrijdag werd er 
wel een heel bijzondere zwarte schoen gevonden met een witte veter erin. We zullen 
er vast snel achter komen hoe de schoen op school terecht is gekomen.  
Wie weet in Het Sinterklaasjournaal… 
 



 
Sinterklaasfeest 4 december 
Volgende week vrijdag 4 december is het zover. Het Sinterklaasfeest bij ons op school! 
Wat zal het spannend gaan worden! Zal het gaan lukken om contact te leggen met 
Sinterklaas die thuiswerkt in het grote pietenhuis? We zijn heel benieuwd. We wachten 
het allemaal af, want Sinterklaas zegt zelf altijd dat alles weer goed zal komen. 
De schooltijden op deze dag blijven, zoals ze zijn. De leerlingen nemen deze dag 
tussendoortje/drinken en lunch/drinken mee. Ze krijgen ook iets lekkers, maar dit is 
geen vervanging voor het tussendoortje of de 
lunch. 
 
 
Pietengym groep 3 en groep 4 
Groep 3 en groep 4 hebben woensdagmiddag 2 
december Pietengym in de Tweesprong van de 
vakleerkracht. De leerlingen mogen deze dag 
verkleed als Sint of Piet naar school komen. 
Gymkleding hoeft voor de pietengym niet mee, wel de gymschoenen! 
 
Surprises inleveren groep 5 t/m 8 
Op maandag, dinsdag en woensdagochtend tussen 08.15 en 08.30 uur kunnen de 
leerlingen van de bovenbouw de surprises inleveren in de kleutergymzaal. Per klas zal 
er een vak zijn, zodat de surprises niet door elkaar kunnen raken. De surprises kunnen 
op deze wijze veilig in quarantaine staan. We gaan er dus vanuit dat de surprises 
uiterlijk woensdagmorgen op school zijn. Op vrijdag zullen de surprises naar de juiste 
klas gebracht worden.  
 

 
 
 
 

 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag x - 
 

 Hoofdluis  Thuiscontrole 
Omdat er nu geen ouders in school kunnen komen luizenpluizen, willen we u vragen 
om zelf goed te blijven controleren. Mocht er onverhoopt luizen bij uw kind zijn, dan 
kunt u op de website https://www.rivm.nl/hoofdluis en 
https://www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis/ kijken wat u kunt doen. Het belangrijkste 
advies is 10 dagen lang elke dag kammen met de luizenkam.  
Wilt u het ook aan de leerkracht doorgeven? Dan kan er op school maatregelen 
genomen worden. 
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