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Agenda 
 

 

Nieuws vanuit school 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Vanmorgen was het een en al gezelligheid in de school door de komst van Sinterklaas. Er is veel 

gezongen en gedanst. Ondanks dat er iedere keer 1 groep een bezoek aan Sinterklaas en zijn pieten 

kon brengen, was het echt een feestje. Ook de peuters van Koos hebben een bezoek gebracht aan de 

Sint en voor hem gezongen en gedanst. Veel kinderen hebben hun talenten aan de Sint kunnen laten 

zien. Daar was dan ook ruim de tijd voor. Een geslaagd Sinterklaasfeest! 

   

                                 

 

5 december     Sinterklaasfeest 

6 en 7 december          oud papier 

10 december           studiedag: alle kinderen vrij 

22 december                                 kerstfeest 

24 december                                 12.00; alle kinderen vrij 

27 december tot en met 7 januari Kerstvakantie 
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Kerst 
Maandag aanstaande wordt de school weer helemaal in kerstsferen gebracht. Ouders van de 

oudervereniging kunnen nu niet helpen met het versieren van de school vanwege de aangescherpte 

richtlijnen.   

Wat betreft de kerstviering in de school, wacht de kerstcommissie eerst 14 december af, om te weten 

wat dan de richtlijnen gaan worden. Zodra er meer bekend is, wordt u op de hoogte gebracht.  

                                                                  

Jeelo 

“Maak je eigen product” was het thema van Jeelo. De tentoonstelling die we wilden opzetten voor u als 

ouder kon helaas niet, maar gelukkig was het nog mogelijk om groepsdoorbrekend activiteiten aan te 

bieden als afsluiting.  Wat is er hard gewerkt en wat een mooie producten zijn er uit voort gekomen. 

Hieronder een paar stukjes van kinderen uit groep 4 wat ze van deze afsluiting vonden:  

 
de tentoonstelling 
 
ik vond het leuk op school  
een leuke tas van papier-maché 
ik vond het heel mooi 
ik vond het leuk dat de 
koekjes heel lekker en mooi waren 
de cake was ook heel mooi 
mooie bordjes en een mooie glinstertaart 
 
jaylinn 

 

donderdag november 25 was de tentoonstelling 
 
van groep 1 die  gingen mini cakejes maken van klei  
de knuffeltas van papier-maché was in groep 8 
in groep 4 met sappakken een stal gemaakt en nog een make up doos 
in groep 1 koekjes gemaakt  
ik vond het leuk om een sappakken een stal te maken  
 
Leroy  
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op donderdag was de tentoonstelling 25 november 
 
ik had bij de tentoonstelling foto’s gezien van slaapkamers  
 
en een make up doosje gezien 
 
en een basketbalknuffelbeertas  
en ik had cakejes gezien met lepeltjes  
 
en ik had koekjes gezien van verschillende vormen gezien 
 
een ster, een rondje, een hartje en een bloemetje 
 
Elif 

Taartjes van groep 1-2  
 

Nieuwe thema van Jeelo: “Leren voor later” 

 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad zou de Sint verwelkomen met een grappig toneelstukje. Maar omdat kinderen uit 

verschillende groepen niet meer bij elkaar mogen komen, konden we dit welkom niet door laten.  

Dat was erg jammer want het zou een mooi moment zijn geweest om de leerlingenraad weer even 

zichtbaar te laten zijn.  

 

Corona: Zelftesten 

De verwachting is dat de zelftesten volgende week geleverd worden. Zodra deze binnen zijn, zullen ze 

aan de kinderen van groep 6 tot en met 8 worden uitgedeeld.  

 

Paarse vrijdag 

In het kader van burgerschap doen we als school mee aan “paarse vrijdag”. Voor onze school geldt dat 

we daar woensdag 8 december in de groepen aandacht aan geven, want vrijdag 10 december zijn de 

kinderen vrij in verband met een studiedag. Paarse vrijdag is er om te laten zien dat iedereen zichzelf 

mag zijn, iedereen hoort erbij. We sluiten niemand buiten om wie hij/zij is. 
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Datum volgende nieuwsbrief:   

 13 januari 2022 

 Fijn weekend!       


