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Activiteitenoverzicht: 
 

1 december Sinterklaasviering 

21 december Kerstviering  
17.00 uur 

  

 
Reminders: 

   

Bedankt! 
Afgelopen dinsdagavond zijn de 
handen flink uit de mouwen 
gestoken! Ouders bedankt voor 
de mooie schilderingen! Het ziet 
er weer gezellig uit! 

 

 
 
1 december Sint 
Vrijdag 1 december komt 
Sinterklaas bij ons op school! We 
ontvangen Sint en zijn pieten om 
8.30 uur buiten op het plein.  
Surprise meenemen 
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 
mogen op donderdag 30 
november de surprise met 

gedicht in de klas zetten.  

 

Advent-Kerst 
Ieder jaar opnieuw vieren we 
advent. Vier keer ontsteken we 
wekelijks een nieuwe kaars op de 
adventskrans: zo bereiden we 
ons voor op de viering van het 
grote feest van het Licht: 
Kerstmis.  
Met het licht en de krans van 
groene takken, veelzeggende, 
vertrouwde symbolen uit de 
Christelijke traditie proberen we 
ons in de adventstijd opnieuw af 
te stemmen op de boodschap van 
Kerstmis. In het advents- 
kerstproject van dit jaar hebben 
we ervoor gekozen om naast het 
licht en de groene krans ook het 
symbool “een liefdevol hart 
hebben” een belangrijke plaats te 
geven. Het sprookje van Scrooge 
biedt de mogelijkheid om samen 
met de kinderen stil te staan bij dit 
onderwerp. Door dit verhaal willen 
we de kinderen leren een hart te 
hebben voor mensen die het niet 
zo goed hebben als jij. 
We vieren advent op school met 
de kinderen op maandag 4, 11 en 
18 december.  
 
Oproep ouder/opa/oma-hulp 
Kerst-atelier 
Op vrijdagmiddag 15 december 
organiseren wij voor groep 5 t/m 8 
een Kerst-atelier. We willen de 
kinderen laten intekenen voor 
verschillende workshops rondom 
Kerst. Graag doen we hiervoor 
een beroep op ouders of 
opa’s/oma’s, zodat we 
verschillende activiteiten kunnen 
aanbieden. 
Graag aanmelden bij de 
groepsleerkrachten of u mee wilt 
helpen! U kunt zich ook 
aanmelden met een eigen 
activiteit. Misschien vindt u het 
wel leuk om met kinderen met 
hout een kerstboom te gaan 
timmeren of vindt u het leuk om 
een naaimachine uit de kast te 
pakken en samen met een klein 
groepje kinderen bv. kersthangers 
te gaan naaien.  
Kerstfiguren haken, vouwen etc. 
Of een mooi kerststuk 
maken……Of een kerstverhaal 

uitspelen……of een 
kerstdans…… 
Of te wel…graag aanmelden bij 
de leerkrachten van groep 5 t/m 
8! U kunt dan aangeven of u een 
eigen activiteit heeft of dat u 
ondersteunend wilt meehelpen. 
De workshops worden 
aangeboden van 12.45 uur tot 
14.30 uur. 
 
Schoolfeest! 
Op dinsdag 8 mei 2018 vieren wij 
ons vierjaarlijkse schoolfeest. 
Deze dag staat in het teken van 
talenten. Wij zijn op zoek naar 
(groot)ouders die deze dag een 
inspirerende workshop kunnen 
geven. Bijvoorbeeld: koken, 
muziek, dansen, techniek, 
sporten etc. 
We zijn ook op zoek naar ouders 
die ons kunnen ondersteunen op 
locatie. Opgeven kan via 
nataschja.wapsenkamp@primeni
us.nl 
 
Lesuitval 
Helaas hebben we de afgelopen 
weken twee keer een groep vrij 
moeten geven omdat we geen 
invaller konden vinden. 
Uiteraard doen we er alles aan 
om dit te voorkomen. 
We hopen op uw begrip. 
Mocht u nog mensen kennen die 
een onderwijsbevoegdheid 
hebben en werk zoeken, dan 
horen we dat graag. 
 
Afwezige collega's, 
Een paar weken geleden heb ik u 
middels het weekbericht op de 
hoogte gebracht van de 
zwangerschappen van Rineke en 
Sharmayne. 
Helaas moet ik u nu melden dat 
de zwangerschap van Sharmayne 
volgende week wordt afgebroken. 
Heel verdrietig voor dit gezinnetje. 
We leven met hen mee en 
wensen hen heel veel kracht en 
sterkte toe. 
Susanne (groep 3) is afwezig. Zij 
heeft een fikse longontsteking. 
We hopen dat zij snel weer 
herstelt. 
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Allergieën 
Wanneer uw kind last heeft van 
een allergische reactie op 
bepaalde voedingsmiddelen is dat 
belangrijk om aan school door te 
geven. 
De komende periode is er 
regelmatig iets te eten en te 
drinken op school. We willen als 
school uiteraard rekening houden 
met de allergieën, maar moeten 
dan wel weten welke kinderen er 
last van hebben. 
Verzoek aan alle ouders waarvan 
de kinderen een allergie hebben 
om in het Ouderportaal van 
Parnassys te controleren of dit 
goed in ons systeem staat. 
U kunt uiteraard ook nieuwe 
meldingen doen in Parnassys. 
U als ouders bent 
verantwoordelijk voor het 
doorgeven van de allergieën en 
wij voor de juiste uitvoering. 
Dus heel graag uw medewerking. 
 
Bijlage: 
Brief m.b.t. nieuwe stakingsactie. 


