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Lootjes trekken: 
Op 13 november zijn er in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken voor  
Sinterklaas. In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u een uitleg over de  
bedoeling van een surprise. Indien u vragen heeft over hoe het werkt met een  
surprise, mailt u dan gerust de leerkracht van uw kind. De surprises moeten dit jaar 

op 3 december op school zijn. 
 
Schooltijden: 
Vanaf aankomende maandag gaan we de schooltijden voor alle kinderen weer gelijk 
trekken. Dat betekent dat ook de kleuters om 15.00 uur vrij zullen zijn. We merken 
nu het kouder wordt, dat er meer ouders staan te wachten en dat dit ook niet het  
gewenste effect heeft, wat wij hiermee wel probeerden te beogen. We zien dat  

steeds meer ouders ook gebruik maken van de tweede stoep, rondom het gebouw. 
Er hebben zich geen ouders opgegeven voor het afzetten van de straat, hierdoor zal  
dit helaas geen doorgang kunnen vinden. We willen vragen om met elkaar voor  
voldoende afstand te zorgen en hier allen alert op te zijn. 
 
In de ochtend zullen de kleuterleerkrachten om 8.20 buiten verzamelen, zij zullen 
vanaf maandag om 8.25 uur naar binnen gaan, zodat de les echt om 8.30 uur kan  

starten. De leerlingen die dit net niet redden mogen zelfstandig het gebouw inlopen. 

Om 8.30 uur sluiten de zijdeuren en de deur aan de schoolpleinkant. Het is niet de  
bedoeling dat u bij het te laat zijn aanbelt bij de peuters. Zij zijn al bezig met de  
kinderen. U kunt aan de voordeur aanbellen, mocht u onverhoopt een keer te laat  
zijn. 
 
Rapport mee en inschrijving rapportageavond. 

Op 20 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee. 
Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken geweest in de  
groepen 3 t/m 7.  
De rapportgesprekken voor groep 3 t/m 7 zijn hierdoor facultatief, u kunt zelf  
bepalen of u het rapport wilt bespreken. Indien de leerkrachten het met u willen  
hebben over het rapport van uw kind zullen zij, indien u zich niet heeft  

ingeschreven, u benaderen voor een gesprek. De gesprekken vinden via Teams  
plaats. 
 

Op vrijdag 20 november gaat voor groep 3 t/m 7 de inschrijving voor het  
rapportgesprek om 16.00 uur van start. U kunt zich t/m maandag 23 november  
21.00 uur inschrijven voor deze gesprekken.   
In groep 8 zijn de voorlopig adviesgesprekken net geweest, mocht u n.a.v.  

het rapport wel vragen hebben, dan kunt u uiteraard met uw vragen bij de  
leerkracht terecht. Er wordt voor groep 8 geen rooster geopend.  
 
Sinterklaas 
Sinterklaas is afgelopen zaterdag weer ons land binnen gevaren. 
Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat wij hem ook dit jaar weer bij ons op 
school mogen verwachten. We hopen maar dat dit gaat lukken. Afgelopen weekend  

stond er opeens een bed van Sinterklaas bij ons op school. Zal hij dan hier komen  
logeren? De kinderen mogen op dinsdag 24 november hun schoen mee naar  
school nemen. Hopelijk stopt Piet er iets in!  
Het Sinterklaasbezoek op 4 december zal dit jaar iets anders gaan  

verlopen. Er zal geen groot onthaal zijn op het plein. U kunt uw kind dus op de  
vertrouwde manier naar school brengen.  

De kinderen zijn deze dag om 12.15 uur uit. We houden dan de tijd van de  
woensdag aan. 
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Kerstviering:   
Terwijl we volop met Sinterklaas bezig zijn, willen we iedereen alvast op de hoogte  

brengen over onze kerstviering en ons kerstdiner. We hebben er voor gekozen om  
het kerstdiner door te laten gaan. Het is voor ieder kind altijd heel bijzonder om  
mooi aangekleed, in het donker naar school te mogen komen. Om het allemaal  

goed te kunnen laten verlopen zal het kerstdiner op twee avonden worden  
gehouden.Op woensdag 16 december zal het kerstdiner op school zijn voor de  
leerlingen van groep 1 t/m 4 en op donderdag 17 december zal het kerstdiner zijn  
voor de leerlingen voor groep 5 t/m 8.  
We hebben hier voor gekozen, zodat alle kinderen gemakkelijker kunnen worden  
opgehaald door alle ouders. Ook het eten, wat dit jaar door de ouderraad en  

school zal worden verzorgd, is hierdoor beter te organiseren. 
Natuurlijk zullen we als school, met alle klassen, zorgen voor een mooie  
kerstviering. Meer informatie over tijden ect. ontvangt u op een later moment. 
 
Belangrijke data: 
 

20 november: Rapporten mee, start inschrijven. 

23 november: sluiting inschrijven rapportagegesprekken 
24 november: schoen mee naar school 
26 november: rapportageavond 10 minutengesprekken 
29 november: 1e advent 
  1 december: rapportageavond 10 minutengesprekken 
  3 december: surprises moeten op school zijn. 
  4 december: Sinterklaas t/m 12:15 uur school 

18 december: 12.00 uur vrij 
 

 
 

 


