
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas   

We hebben van Sinterklaas vernomen dat hij, samen met wat Pieten, op vrijdag 3 december onze school 

komt bezoeken.  

I.v.m. de coronamaatregelen onthalen we Sinterklaas niet op het plein, maar krijgt Sinterklaas een mooie 

plek in de school waar we hem die vrijdag met de klassen kunnen opzoeken.  

Er zijn zoveel kaartjes voor Ozosnel gemaakt, dus de Pieten gaan De Post een 

handje helpen.  

Er komt een heuse postkamer waar Sinterklaas en de Pieten zullen gaan werken. 

In de school komt ook een brievenbus voor post voor de Sint… 

We gaan er samen wat moois van maken.   

Beatrix-expo 
De Beatrix-expo wordt verplaatst van 22 naar 29 november. Van de school wordt een etalage 
gemaakt. Alle groepen maken een tentoonstelling voor het raam, zodat iedereen op het 
schoolplein kan kijken wat er is gemaakt. Ouders kunnen samen met hun kinderen rond de 
school lopen om alles te bekijken zonder binnen te komen. De kinderen vertellen de ouders de 
kinderen wat ze hebben gedaan en gemaakt.  

Vanaf 14.00 -16.00 uur zijn de etalages klaar om te worden bekeken. De expo is vanaf de ramen 
van groep 8 langs alle ramen op het schoolplein tot en met de ramen van groep 1-2. We gaan 
ervan uit dat u voldoende afstand van elkaar houdt (1.50m).  

 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Komende activiteiten 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

24 november:  MR-vergadering (online) 

25 november:  leerlingenraad 

29 november:  Beatrix-expo alternatief 

30 november:  studiemiddag, leerlingen om 12.00 vrij 

3 december:  Sinterklaas op school 

7 december:  Groep 1/2a + b: Schipper mag ik overvaren? 

  Muziek-Scala-op school 

10 december:  Nieuwsbrief 

23 december: Kerstviering 

24 december:  Nieuwsbrief 

24 december:  alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
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Aanmelden broertjes/zusjes 
Heeft u nog kinderen die bijna 4 jaar worden, dan mogen die alvast aangemeld worden. Vraag 

gerust even via de leerkracht van uw schoolgaande zoon/dochter naar een voorlopig 

aanmeldformulier! 

 

Sinterklaas en Kerstviering  
Uitjes zoals naar het Sinttoneel en film gaan niet door dit schooljaar. Het Sinterklaastoneel wordt 

opgenomen en krijgen de scholen toegestuurd zodat ze dit in groepen kunnen gaan bekijken. 

Sint is natuurlijk wel welkom op school, maar zonder ontvangst op het plein en volgens een 

aangepast programma. 

De kerstviering zal naar het zich laat aanzien zonder ouders en in de eigen groep plaatsvinden. 

Hier volgt binnenkort meer informatie over. 

 

Deelname schoolfruit  

Onze school doet ook dit jaar mee aan het EU-Schoolfruit en groenteprogramma 2021-2022! We 

krijgen 20 weken lang 3 porties gratis groente en fruit voor de hele school geleverd! Hier zijn we 

erg blij mee. Het schoolfruit is van week van 15 november 2021 en eindigt in de week van 18 

april 2022. Het schoolfruit wordt op de dinsdag geleverd en woensdag t/m vrijdag uitgedeeld. 

We proberen van te voren door te geven welk fruit er wordt aangeboden. 

 

 
 
  
 

 

 


