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 Nieuwsbrief 
13 december 2018 

 
Nieuwe leerling op 

school 
 

Wij willen graag de nieuwe leerling 
van harte welkom heten! 

Quinn (gr 1) 
We wensen je heel veel plezier op 

onze school! 
 

 
 

Data om te onthouden: 

 20 dec: Lichtjestocht. 

16.45-18.00 uur 

 21 dec gewone schooldag! 

 22 dec t/m 6 jan 2019: 

Kerstvakantie. 

 7 jan: Weer naar school. 

 7 jan: nieuwjaarswensen ouders 

13.30-14.00 uur 

 

      De Sint is het land al weer uit……  
 

Afgelopen woensdag hebben we Sinterklaasfeest 
gehad op school, het was een super geslaagde 
dag. In de hal mocht Sint plaatsnemen in de 
mooie blauwe stoel waar hij alle peuters een 
handje kon geven en de ouders een leuk plaatje 
konden schieten. 
In groep 1 t/m 4 hebben de kinderen prachtige 
cadeaus gekregen en in groep 5 t/m 8 waren de 
surprises geweldig! 
De Sint en zijn pieten hebben genoten van alle 
optredens van de kinderen.  
 
En ja……. Dan ineens is de school omgetoverd in 
kerstsfeer door een aantal ouders van de OR. 
Gezelligheid, warmte, genegenheid, maar vooral 
denken we aan de geboorte van Jezus. 
In deze nieuwsbrief vindt u ook nog extra 
informatie over de kerstviering. 
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                Kerstfeest: 
                                        donderdag 20 december 

                                            van 16.45  tot ±18.00 uur. 
 

 
Deze keer houden we een Lichtjestocht rondom de vijver.  

Om 16.45 uur komt u samen met uw kind op het schoolplein voor de 
lichtjestocht.  
 

In de brief die u heeft ontvangen via Mijnschool staat informatie  hierover. 
Nog even alles op een rij: 

 
Op het plein zullen enkele leerlingen van groep 7/8 wat kerstliederen 
ten gehore brengen. 

De kinderen lopen met hun ouders een rondje om de vijver met een 
lampion.  Juf Anja zal aangeven wanneer u kunt vertrekken. 

De kinderen krijgen donderdagmiddag een lampionstokje met een 
lampje mee naar huis. Wilt u uw kind  2AA batterijen meegeven naar 
school de komende dagen?  Dan kunnen wij het lampionstokje checken. 

Na de viering krijgt uw kind de batterijen weer mee naar huis. 
Onderweg komt u langs verschillende taferelen van het Bijbelverhaal 

die zullen worden uitgebeeld door de kinderen van groep 5/6. 
Weer terug op school gaan de kinderen naar hun eigen klas. 
De ouders kunnen in de hal van de school nog even gezellig napraten 

onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers erbij. 
Uiterlijk 18.00 uur zullen we de viering gezamenlijk afsluiten met het 

zingen van het kerstlied: Droom maar raak. 
 
Belangrijk: 

De kinderen moeten bij hun ouders/begeleiders blijven lopen tijdens de 
lichtjestocht. 

Het is voor de kinderen verplicht aanwezig te zijn bij de kerstviering. Mocht u 
zelf als ouder niet kunnen komen wilt u dan iets regelen met andere ouders 

zodat uw kind toch mee kan lopen met de lichtjestocht. 
 
We wensen u alvast een mooie lichtjestocht toe.  
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Groep 3/4 

Woensdag 5 december was het weer zover. 

Sinterklaas bracht een bezoek aan de Willem 

van Oranje. Dit keer kwam hij lopend met een 

piet op de bakfiets. Nadat we de Sint en zijn 

pieten hebben verwelkomd gingen we naar de 

klas. Juf had een leuk Sinterklaasboekje 

uitgeprint met leuke opdrachten en 

kleurplaten, dus mochten we eerst lekker 

kleuren. Ondertussen gingen we nog één keer 

goed bespreken wie wat moest doen bij 

Sinterklaas. We oefenden nog 1x de liedjes die 

we samen als klas zouden zingen. In de kleine 

pauze kregen we ranja of chocolademelk met 

een speculaas van de OR. Daarna mochten we 

naar buiten om pauze te houden. Eindelijk 

was het na de pauze zover: we mochten naar 

Sinterklaas! Het was best spannend.... 

Iedereen had een iets bedacht om aan 

Sinterklaas te laten zien of vertellen: een 

dansje, liedje, voetbaltrucjes, judo, mopjes 

vertellen en een verhaaltje over Hendrik Haan 

uit Koog aan de Zaag. Hier ging het in het 

Sinterklaasjournaal immers ook over. 

Sinterklaas en zijn pieten vonden het 

geweldig. Toen was de tijd helaas alweer 

voorbij. De pieten liepen met ons mee naar de 

klas. Daar kregen we allemaal van de ene Piet 

een cadeau en van de andere Piet een grote 

hand vol pepernoten. Daarna mochten we ons 

cadeautje uitpakken. Het was een super 

gezellige dag! 

 

Groep 5/6 

Ook wij hebben een geweldig Sinterklaasfeest 

gehad. De kinderen hebben prachtige surprises 

en gedichten gemaakt en mooi cadeaus gekocht 

voor elkaar. 

Iedereen heeft iets opgevoerd voor de Sint en 

zijn pieten. 

Op mijn school kunt u de foto’s bekijken die we 

gemaakt hebben op  deze dag. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan nog wat nieuws uit de groepen: 

Wij wensen u allen 

heel fijne feestdagen! 

En een goede 

jaarwisseling! 

We zien elkaar graag 

terug op maandag               

7 januari 2019. 

We nodigen de ouders uit op 

maandag 7 januari  voor het 

nieuwjaarswensen onder het 

genot van koffie/thee en een 

nieuwjaarsrolletje : 

13.30-14.00 uur. 


