
 
Vrijdag 23 november 2018 

 

Agenda: 
De komende week zijn er nog Ouder- en Driehoeks gesprekken ingepland 

Maandag 26 november MR-vergadering om 19.30 uur 

Woensdag 28 november Petra Kuijs en Astrid Geertsema afwezig!  

Maandag 3 december Petra Bijman afwezig, Greet de Jong in groep 4 

Dinsdag 4 december Plusklas groep 5 t/m 8 

Woensdag 5 december Sinterklaas op school! 

Vrijdag 7 december Nationale Vrijwilligers dag! 

 

De jarigen van de komende twee weken: 
Zaterdag 24 november:  Finn Koehorst (7 jaar) 

Zondag 25 november:  Renske de Vogel (5 jaar) 
Maandag 26 november:  Liv Hollenberg (6 jaar) 

Dinsdag 27 november:  Loes Molenaar (8 jaar)                                 
Donderdag 29 november:  Dagmar van den Booren (10 jaar) 
Dinsdag 4 december:  Jake Scholten (5 jaar) 

Woensdag 5 december:  Lenn Smit (5 jaar) 
                                       Merijn de Kort (6 jaar) 

Donderdag 6 december:  Sem Hartman (11 jaar) 

Vrijdag 7 december:  Dejan Afriyieh (6 jaar) 
                                  Justin Frantsen (12 jaar) 
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Welkom! 
Nolan Mathlouthi is dinsdag 20 november 4 jaar geworden en Mirte Vriend is vrijdag 23 november 4 jaar 

geworden. Zij mogen nu alle dagen naar school. Nolan zit in groep 1-2c bij juf Tamara en Mirte zit in 

groep 1-2b bij juf Nienke. Wij wensen hen veel plezier èn succes op de Binnenmeer!  
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Hij komt, hij komt! 
Er heerst een gezellige Sinterklaassfeer op school. In de groepen komen steeds meer mooie werkjes te 

hangen, pieten uit schoorstenen, 3D stoomboten, de Sint op het paard en nog veel meer. Afgelopen week 

is er in de onderbouw Sinterklaaspost gekomen. Grote witte enveloppe met pietenplaatjes. De dubbele 
plaatjes kunnen ze met elkaar ruilen. Nu wachten we nog af wanneer wij onze schoen mogen zetten....  
Gelukkig weten wij wel al dat Sinterklaas 5 december op de Binnenmeer komt samen met zijn pieten.  

Even wat belangrijke mededelingen voor die dag: 
We willen graag dat uw kind uiterlijk om 8.25 uur op school is! (Tip: stuur/ breng uw kind niet te vroeg 

naar school anders duurt het wachten zo lang.) Voor iedere groep is er een vak op het schoolplein voor de 
“kleuteringang” getekend, waar de leerkracht de leerlingen staat op te wachten. Natuurlijk bent u ook van 

harte welkom bij de aankomst van de Sint en zijn Pieten. De plek waar u mag staan is, langs het hek van 
de speelplaats (aan de kant van de appartementen) of langs de kant van de kerk. Aan de zijkant van de 

kerk houden we een stuk vrij. Dit wordt aangegeven met stoepkrijt. Hier dus liever niet staan, zodat de 

leerlingen goed zicht hebben op wat er gaat gebeuren.  

Graag het tussendoortje in een rugtas, zodat ze hun handen vrij hebben om te klappen/ zwaaien. We 

gaan nl. niet eerst naar binnen, ze gaan meteen bij hun leerkracht in het vak staan. 

De schooltijden blijven hetzelfde, nl. van 8.25 uur tot 12.30 uur voor alle leerlingen. 
Wij hopen op een gezellige dag! 
De Sintcommissie 

Surprises showen! 

De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 zijn thuis al druk aan het knutselen, knippen, plakken, timmeren om 
een mooie surprise te maken voor een klasgenootje. Deze surprises moeten dinsdagochtend 4 december 

mee naar school. Ze krijgen dan een mooi plekje in de speelzaal, zodat iedereen de prachtige resultaten 
kan bewonderen. Alle groepen gaan ’s morgens een kijkje nemen en van 13.30 uur tot 14.20 uur mogen 

ouders een blik werpen op al dat moois! De ervaring leert, dat de monden van de ouders zullen open 

vallen van verbazing en bewondering! Komt allen! 

 

Egelhuis 

In het werkboekje van Wies stond dat zij een egelhuisje mocht maken. Met karton ging Wies aan de slag 

en het werd een mooi versierd egelhuisje. Alleen kan een huisje van karton niet buiten staan. Samen met 
meester Tom heeft Wies daarom nog een egelhuisje van hout gemaakt. Verstopt onder takken en met 

veel bladeren ervoor staat het in de schooltuin. En nu maar afwachten of er een egel zijn winterslaap in 

gaat houden. 
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GGD Flits Sinterklaasstress 

Sinterklaas, een kinderfeest en een positief feest. Voor veel kinderen levert deze periode toch stress op, 
omdat er zoveel op ze afkomt. Tegenwoordig begint deze periode voor sommigen al vanaf Halloween en 

Sint-Maarten.  
Is uw kind erg stressgevoelig en maakt u zich daar zorgen over? U kunt altijd een gesprek met de 

jeugdarts, verbonden aan de school van uw kind, maken om uw zorg te bespreken. Een afspraak maken 

kan via 023-7891777 op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur. 
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