
Trefwoord 

Sint op de Amalia-Astro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ma 1 dec.:   Groepen 5 t/m 8: Inleveren surprises  

ma 1 dec.:   20.00: Ouderraad 

di 2 dec.:   Onderbouwgroepen naar de slaapkamer van Sint 

vr 5 dec.:   Sinterklaasfeest  
ma 8 dec.:   19.00: Versieravond kerst 

do 11 dec.:   Groep 1/2-A naar kerststal Vaarderhoogt 

vr 12 dec.:   Groepen 1/2-B en 1/2-C naar kerststal Vaarderhoogt 

wo 17 dec.:   Vanaf 18.00: Kerstfeest op school 

vr 19 dec.:   12.00: Begin kerstvakantie 

 

 

    

 

Volgende week sluiten we het thema Een voorbeeld af. Inhoud: Het goede voorbeeld 

geven, kritisch kijken naar idolen en de waarde zien van echte voorbeeldfiguren. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

David en Natan (2 Samuël 12, 1-14); David heeft spijt (2 Samuël) 

Groepen 5 en 6:  

Een goede koning (2 Samuël 15-19) 

Groepen 7 en 8:  

Vader en zoon (2 Samuël 15-19) 

 

 

 

 

 

Gelukkig waren Sint en Piet onze school afgelopen nacht niet vergeten. En terecht, 

want de kinderen van de onderbouw hadden gisteravond juist zo goed hun best 

gedaan met het maken van tekeningen en zingen van sinterklaasliedjes. Maar wel 

jammer dat pieten er hier en daar weer een rommeltje van hadden gemaakt. 

Nu nog 8 dagen en dan hopen we dat de goedheiligman opnieuw de school zal 

vereren met een bezoek. Op vrijdag 5 december zorgen we ervoor dat we om 

8.15 uur op het grote plein klaar staan om hem 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 1 december hun surprise mee naar school nemen. 

Ook voor de onderbouwgroepen (1 t/m 4) hebben we nog iets te melden, 

want op dinsdagochtend 2 december gaan zij groep voor groep met auto’s 

naar de slaapkamer van Sint in Soest. 
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Bij de glasvezelwerkzaamheden rond 
de school heeft men vandaag de 
ADSL-kabel zodanig geraakt dat we 
sinds vanmiddag op school zonder 
internet- en telefoonverbinding 
zitten. Men heeft toegezegd dat het 
morgenochtend (vrijdag) opgelost 
zal zijn… 
Gelukkig konden we deze 
nieuwsbrief ook vanuit thuis 
versturen. 



Ingezonden bericht 

Bijlage 

Het begin van de schooldag 

Meisje geboren! 

 

 

 

 

 

Het begin van de schooldag verloopt op onze school nog niet helemaal naar wens. 

Het lukt eigenlijk nooit dat we om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen. 

Daarom hebben we nu een plan bedacht om het wel voor elkaar te gaan krijgen. 

Vanaf maandag 5 januari (dus de eerste schooldag in het nieuwe jaar) doen we 

het als volgt: 

- Om 8.20 uur gaat de schoolbel. Tot nu toe gaat op dat moment alleen de 

deur van de kleuteringang open, maar dan doen we ook de twee andere 

schooldeuren open. 

- De kinderen gaan niet meer in een rij staan, maar lopen gelijk naar hun 

eigen lokaal. Daar worden ze opgewacht door hun meester of juf. Met de 

groep zijn afspraken gemaakt over wat de leerlingen tot 8.30 uur mogen 

doen. 

- Om 8.25 uur gaat de tweede bel. Het is de bedoeling dat iedereen dan 

binnen is.  

- Om 8.30 uur gaan alle deuren (van het lokaal en de school) dicht. Het is 

de bedoeling dat op dat 

moment ook de ouders 

van de kleuters weer  

                                                   buiten zijn.  

We melden dit nu alvast, zodat u zich er als ouders op kunt 

instellen. 

Het zal er waarschijnlijk op neerkomen dat wij allemaal 

(leerkrachten, kinderen en ouders) in het nieuwe jaar 5 minuten 

eerder zullen moeten opstaan. 

 

 

 

 

Op woensdag 19 november is geboren: Noor Everts, zusje van Pim (groep 1/2-C), Guus en 

Bas. 

Wij feliciteren de ouders van Noor en haar broers met deze gezinsuitbreiding. Heel veel geluk 

met haar! 

 

 

 

 

 

Van de winkeliersvereniging ontving ik het volgende bericht:  
Op zaterdag 29 november a.s. vanaf 17.00 uur op De Brink:  

         PIETENDISCO (“Dansen met Sint en Piet”) 

Aansluitend: “Sint leest voor” (bij C’est Bon, Laanstraat 98) 

Daarna koopavond tot 21.00 uur. 

 

 

 

 

 

Zowel in de Trits als in het Poorthuis is er weer genoeg te doen in de kerstvakantie. Zie bijlage.  

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel goed weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies . 


