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MAANDAG 4 DECEMBER 2017  

Sinterklaas 
 

 

Vorige week dinsdag zijn alle schoentjes gezet. Alle kinderen zongen uit volle borst. 
’s Nachts kwam de Sint langs met zijn Pieten. Wat hadden die er een bende van ge-
maakt! Puzzels lagen door elkaar, stoelen stonden op de kop, de Kapla lag door de 
hele klas. Dat kan toch niet? 

Maar, gelukkig zat er iets lekkers in elke schoen. Dat maakt alles goed. Foto’s van 
het schoen zetten en de Pietenochtend staan in de app. Ze zullen binnenkort ook op 
de site geplaatst worden. 

Nog 1 nachtje slapen.....  

Nog 1 nachtje slapen en dan zal Sinterklaas met een aantal Pieten een bezoek aan 
onze school brengen.  

Het belooft een muzikaal onthaal te worden; alle kinderen hebben afgelopen dagen 
een eigen instrument gemaakt.  



2  

 

Met dit zelfgemaakte instrument zullen we Sinterklaas muzikaal gaan onthalen. We 
hopen dat Sinterklaas dit heeft gehoord van de luisterpiet en daarom een muzikale 
Piet meestuurt…. 

Alle kinderen worden dinsdag op de normale tijd op school verwacht, maar zullen 
buiten op het plein op Sinterklaas blijven wachten. De onderbouw kinderen krijgen 
dan hun zelfgemaakte mutsen en alle kinderen kunnen dan hun eigen instrument 
ophalen bij hun juf of meester.  

Als Sinterklaas is gearriveerd zullen we met z’n allen twee liedjes met onze instru-
menten begeleiden.  

Na dit muzikale onthaal waarbij alle ouders, opa’s en oma’s van harte zijn uitgeno-
digd gaan we met Sint en zijn pieten naar binnen waar alle groepen een bezoek van 
Sinterklaas in hun klas krijgen.  

We hopen op een gezellige ochtend! Alle kinderen zijn die dag om 12 uur uit.  

 

Surprises 

De kinderen van de bovenbouw mogen vanmiddag hun surprises tussen 15:00 uur 
en 17:00 uur naar school brengen. Graag nog zonder naam. Morgenochtend kun-
nen de ouders ze tussen 8:15 uur en 8:25 uur komen bewonderen.   
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Kinderpostzegels 

Afgelopen week hebben de kinderen een bedankje gekregen voor hun inzet tijdens 
de kinderpostzegelactie. Ze hebben samen voor maar liefst € 2.575,27 aan bestel-
lingen opgehaald. Op de deur van groep 7/8 hangt de bijbehorende oorkonde (cer-
tificaat superschool). De stichting Kinderpostzegels vindt het zo bijzonder dat 18 
kinderen samen zo'n hoog bedrag hebben opgehaald, dat ze ons speciaal gebeld 
hebben om de kinderen te bedanken. Top gedaan groep 7/8, we zijn trots op jullie!  

School versieren in Kerstsfeer 
Sinterklaas is nog in het land, maar toch denken we al weer aan Kerst. Maandag 11 
december willen we de school omtoveren in Kerstsfeer. Een aantal ouders heeft 
zich tijdens de informatieavond opgegeven om te helpen. Maar u bent natuurlijk 
ook  van harte welkom om te helpen als u zich niet opgegeven. We starten om half 
1 en eindigen uiterlijk om 16:00 uur. Vele handen maken licht werk! 
Open lesmiddagen 
De afgelopen weken heeft groep 8 al op 3 scholen een open lesmiddag bijgewoond. 
Donderdag 7 december gaan ze als laatste naar Schoonoord Doorn. We vertrekken 
om 13:00 uur (gewijzigde tijd) op de fiets richting Doorn en verwachten tussen 
15:15 en 15:30 uur weer terug te zijn. De komende tijd gaan de kinderen met hun 
ouders de open dagen van de verschillende scholen bekijken. Eind februari moeten 
ze een definitieve keuze voor een middelbare school doorgeven. 
Lezing Lysette van Geel  
Afgelopen donderdag is groep 7/8 bij een lezing geweest van Lysette van Geel. U 
kent haar misschien van het jeugdjournaal. Zij heeft het boek "De vlucht van Omid" 
geschreven. Het verhaal is ge-
baseerd op een waargebeurd 
verhaal. Omid is meer dan 20 
jaar geleden  met zijn moeder 
en zusjes naar Nederland ge-
vlucht , omdat hij een lever-
ziekte heeft en in Iran niet be-
handeld kan worden. Hij heeft 
zijn vader en de rest van zijn 
familie moeten achterlaten. 
Omid was zelf ook aanwezig 
tijdens de lezing. Hij vertelde 
hoe hij de vlucht heeft beleefd 
en gaf antwoord op vele vra-
gen van de kinderen. Na afloop 
mochten de kinderen met Ly-
sette en Omid op de foto. 


