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ma 30 november:  20.00: Ouderraad 

di 1 december:  Een aantal groepen naar de slaapkamer van Sint 

vr 4 december:  Sinterklaasfeest 

ma 7 december:  19.00-21.00: Versieravond kerst 

di 8 december:  Groepen 1/2-B en 1/2-C naar kerststal Vaarderhoogt 

do 10 december:  Groep 1/2-A naar kerststal Vaarderhoogt 

wo 16 december:  19.00: Kerstviering in de Pauluskerk 

vr 18 december:  12.00: Begin kerstvakantie alle groepen 

ma 21 dec. t/m vr 1 jan.: Kerstvakantie 

ma 4 januari:   Eerste schooldag van 2016 

  

 

 

Volgende week sluiten we het thema Kleren maken de man af.  
Inhoud: Kleding en sociale positie; je kleden zoals je je voelt; gepaste kleding; kleding 

zegt veel maar ook niet alles. 

Groepen 1 t/m 4: Naäman wil Elisa bedanken (2 Koningen 5, 15-19); Gechazi wil op 

Naäman lijken (2 Koningen 5, 19-27). 

Groepen 5 en 6: Gehazi wil er net zo uitzien als Naäman (2 Koningen 5, 15-27). 

Groepen 7 en 8: Gehazi wil Naämans kleding en positie (2 Koningen 5, 15-27). 
 

 

 

 
Op weg naar vrijdag 4 december gebeurt er al heel veel ter voorbereiding 
van het feest:  

- Afgelopen dinsdag waren er al twee groepen die in de Laanstraat 
de slaapkamer van Sint bezochten. Volgende week dinsdag zijn de 
andere onderbouwgroepen aan de beurt. 

- De kinderen hebben Piet Pablo heel blij gemaakt met lieve briefjes 
en kaartjes in de brievenbus. Sint verwacht dat hij nu op 4 
december wel durft mee te komen naar onze school.  

- Gisterochtend waren de kinderen blij met datgene wat ze in de klas in hun schoen vonden, maar 
schrokken ze wel heel erg van de wijze waarop de rommelpieten het lokaal hadden achtergelaten. 

- Volgende week maandag gaat groep 5 sinterklaasliedjes zingen in Santvoorde.  
Op vrijdag 4 december zorgen we ervoor dat we om 8.15 uur op het grote plein klaar staan om de 

goedheiligman te ontvangen en om eerst nog te genieten van de pietendans door groep 8. Op die dag 

hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen, maar de bovenbouw natuurlijk wel voor de lunch. 

De school gaat die dag op de gewone tijden uit, dus de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur en de groepen 5 t/m 

8 om 14.45 uur. Het wordt vast weer een onvergetelijke dag! Voor die tijd zorgen de kinderen uit de 

bovenbouw (groep 5 t/m 8) ervoor dat ze op maandag 30 november hun surprise mee naar school nemen.  
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Bijlagen 

Voorbereidingen kerst  

 

 

Ook de kerstcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen. Twee weken geleden meldde ik al dat we 

op maandag 7 december het schoolgebouw in kerstsfeer willen 

omtoveren. Hopelijk kunnen we op die avond rekenen op genoeg ouders 

die daarbij willen helpen.  

Zoals u weet wisselen we de plek van de kerstviering af: het ene jaar doen 

we het op school (en schoolplein) en het andere jaar in de Pauluskerk (en 

na afloop op de Brink). Dit jaar is de Pauluskerk aan de beurt. We 

verwachten op woensdag 16 december van 19.00 tot 20.00 uur alle 

kinderen en ouders in de kerk. Na afloop genieten we van chocolademelk 

en glühwein op de Brink. 

Voorts hebben sommige groepen nog een extra kerstactiviteit in december. Zo gaan de kleutergroepen op 

8 of 10 december naar Vaarderhoogt en gaat groep 6 op 14 december zingen in Santvoorde. 
 

 

 

 

 

In de bijlagen vindt u twee flyers over: 

- Sint in de Speeldoos  

- Winterspelen in de kerstvakantie 
 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel mooi weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies 
 


