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Boterhammenbar 

Aankomende maandag 28 november is het zover! 
De boterhammenbar gaat van start. Elke dag 
kan iedereen hier tussen 8:00 uur en 8:25 uur 
terecht om een boterham te smeren en fruit of 
groente voor lunch en/of ontbijt te pakken. Wat 
fijn dat er zoveel enthousiaste ouders  zijn die 
hierbij willen helpen in de ochtend. Zo kan 
iedereen met een volle maag aan de schooldag 
beginnen.  

Sinterklaas  

Donderdag 1 december viert groep 8 sinterklaas Ze hebben lootjes getrokken en er worden mooie 
surprises voor elkaar gemaakt.  

Op vrijdag 2 december komt Sinterklaas met zijn Pieten op school. De kinderen zullen dit jaar de Sint 
buiten verwelkomen. Hoe hij aankomt is nog een verrassing. Het is in ieder geval belangrijk dat de 
kinderen om 08.30 in de klas zijn en ouders op tijd de school verlaten. De ouders kunnen buiten op de 
aangegeven plek wachten op de Sint. Rond 08.40 zullen de kinderen met de leerkracht naar buiten 
lopen. We hopen dat Sint rond 08.45 arriveert. Na de aankomst gaan de groepen naar binnen en doen 
de kinderen allerlei leuke spelletjes in een circuit vorm. Om 12.40 is de school uit. 

Zieken 
 
Afgelopen week waren er een hoop zieken in school. Naast de griep waren er ook leerlingen met Corona 
Wij willen u vragen bij uw kinderen alert te zijn en hen te testen indien nodig. Een positief testresultaat 
graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Door de vele zieken onder het personeel is het ons niet 
gelukt om voor alle leerlingen de hele week school te organiseren en zijn er vrijdag twee klassen thuis 
gebleven. Wij doen ons uiterste best om dit zo min mogelijk te doen, maar helaas blijkt in deze tijd dat 
het vinden van vervanging een enorme uitdaging is. Wij hopen op uw begrip! 
 
 Versieren voor de Kerst 

Woensdag 7 december gaan we de school in kerstsferen brengen. We starten om 8.30 uur met bomen 
optuigen. Helpt u ook mee? 
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Paarse vrijdag  

Vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag. 
Dit is een dag waarop mensen door het 
dragen van de kleur paars hun solidariteit 
kunnen tonen met homo- en biseksuele, 
lesbische en transgender jongeren. Door 
als school mee te doen aan Paarse Vrijdag 
laten we zien dat iedereen bij ons op school 
zichzelf mag zijn en niemand gepest of 
uitgesloten mag worden om wie die is of op 
wie die verliefd wordt. 

 

 

Schaatsen 

Gisteren zijn de groepen 6-7 en 8 wezen schaatsen op het Museumplein. Ze hebben genoten! 

   

   

 


