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Sinterklaas 

Sinterklaas en de Pieten hebben afgelopen woensdag een bezoek gebracht aan           

onze school. Het was nog even spannend, omdat Amerigo erg moe was en de Sint               

vorige week nog liet weten geen vervoer te hebben. De kinderen hebben            

meegedacht over een alternatief vervoermiddel en andere oplossingen bedacht.         

Sinterklaas heeft uit al deze goede ideeën uiteindelijk de quad van Stijn en gave              

fietsen van Lance en Jorge uitgekozen.  

Na deze spectaculaire aankomst, brachten Sinterklaas en de Pieten een bezoek aan            

alle klassen. Er werden naast het praatje van Sinterklaas allerlei ‘optredens’           

verzorgd, zoals: kunstjes doen, moppen vertellen en poppenkast spelen. In groep           

5/6 werd er zelfs The Voice of Holland gespeeld, waarbij meester Chris moest             

zingen en de Pieten jureerden. Daarnaast hebben de kinderen uit groep 5 tot en              

met 8 dit jaar ontzettend goed geholpen. Wat zijn er prachtige surprises gemaakt             

en gedichten geschreven! 

Sinterklaas en Pieten, bedankt voor de fantastische ochtend. Natuurlijk ook speciale           

dank aan de ouders uit de Sintcommissie en alle andere ouders die een steentje              

(steen) hebben bijgedragen; mede hierdoor was het feest weer een succes! De            

foto’s zijn te vinden op de website en app. 

 

 

 

Springernieuws 



 

Kinderpostzegels 

 

De kinderen van groep 7/8 hebben weer super goed hun          

best gedaan tijdens kinderpostzegelactie. Ze hebben      

voor € 2871,58 aan bestellingen opgehaald.  

 

Van de stichting kinderpostzegels hebben we opnieuw       

het certificaat Superschool gekregen. Voor alle kinderen       

was er een gummetje.  

We zijn heel trots op de kinderen van groep 7/8! 

 

 

Schaats bij Duurstede 

Woensdag 19 december gaan we met alle kinderen schaatsen op de markt in Wijk              

bij Duurstede. Gebruik van eigen schaatsen is toegestaan (Noren helaas niet). De            

kinderen met eigen schaatsen kunnen meteen de baan op. Mocht uw kind geen             

schaatsen hebben, dan kan het ter plekke een paar lenen. Het dragen van             

handschoenen en een muts is aan te raden. Dat wordt een gezellige, sportieve             

ochtend.  

 

 

Kerstknutselen - materiaal gezocht 

 

De komende week willen we in alle groepen graag kerststukjes maken. Wilt u uw 

kind een bakje meegeven om het stukje in te maken, een kaars en eventueel 

versiering meegeven? Mocht u kerstgroen hebben dan willen we dat graag 

gebruiken. Alvast dank daarvoor!  

De kinderen van de onderbouw gaan op woensdag 12 en donderdag 13 december 

hun kerststukje maken en de kinderen van de bovenbouw op vrijdag 14 december. 
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Kerst 

Donderdagavond 20 december vieren we Kerst. 

Er staan al een aantal lekkere dingen op het menu! Inschrijven kan vanaf vandaag 

in alle klassen. De kinderen verheugen zich hier enorm op. Denkt u eraan dat u 

uiterlijk woensdag 19 december uw kind een bord, beker en bestek meegeeft? 

Graag in een plastic tas en voorzien van naam.  

Hier nogmaals het programma: 

17:45 School open; ontvangst door Kerstkoor 

18:00 Buffet geopend 

19:00 Ouders en omwonenden welkom voor drankje 

19:00 Lampionoptocht door de buurt voor de kinderen 

19:30 Kinderen naar de klas, spullen pakken en naar huis 

  

 

Op vrijdagochtend mogen de kinderen     

een uurtje uitslapen en start de school       

om 9:30 uur. De school is gewoon open        

om 8:30 uur. We starten dan met het        

opruimen van de school. Mocht u het leuk        

vinden om ons daarbij te helpen, dan       

bent u van harte welkom! Vele handen       

maken licht werk. Om 12:00 uur begint       

de Kerstvakantie. 

 

Namens team, MR en AC wensen wij 

u een hele fijne vakantie met 

gezellige feestdagen. En natuurlijk 

een prachtig 2019! We zien u graag 

terug op maandagochtend 7 januari! 
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