
 

 

 

 

Vrijdag 15 november 2019 

 

Agenda: 

 
Zaterdag 16 november  Aankomst Sinterklaas in Nederland 

Dinsdag 19 november Groep 3b bezoekt boerderij Zorgvrij 

Woensdag 20 november Juf Petra afwezig i.v.m. Bapo 

Donderdag 21 november Groep 3a bezoekt boerderij Zorgvrij 

Maandag 25 november MR-vergadering aanvang 19.30 uur 

Donderdag 28 november Juf Petra afwezig i.v.m. personeelsraad Tabijn 

  

          De komende 2 weken vinden de gesprekken op uitnodiging plaats 

 

 
 

        

De jarigen van de komende twee weken:    

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Bezoek arts of tandarts 
Iedereen moet wel eens naar de huisarts of op controle bij de tandarts. Een vriendelijk verzoek van  

ons is om deze afspraken zoveel mogelijk na schooltijd of in schoolvakanties te plannen. Mocht dit  

niet kunnen wil u dan zo vriendelijk zijn om dit minstens 1 a 2 dagen van te voren door te geven  

aan de leerkracht. U kunt dit doen door te bellen naar school, het persoonlijk even te melden of  

een mailtje te sturen naar het mailadres van de leerkracht. 

Wanneer uw kind “hulpverlening” b.v. therapie, ondersteuning, een onderzoek, nodig heeft onder 

schooltijd dan graag vooraf toestemming vragen aan de directie.  
 

Podiumtijd 
Dit jaar willen we podiumtijd weer gaan organiseren. De school wordt in twee groepen gesplitst  

zodat iedereen genoeg tijd heeft om op te treden en de kinderen niet heel lang hoeven te zitten.  

Het wordt gepresenteerd door 2 kinderen uit groep 8. Alle groepen mogen op het podium een  

optreden verzorgen. Dit kan zijn: een nieuw lied, een dansje, werkjes laten zien, een mop  

vertellen, een muziekinstrument bespelen kortom het kan van alles zijn.  Afgelopen maandag  

was het zover en we hebben er van genoten. Soms best wel wat spannend om op te treden  

voor een grote groep kinderen. Iedereen deed ontzettend zijn best en we kijken uit naar een  

volgend podiumtijd. 

Thomas Krom, Bram Vink, Noortje Raspe, 

Sten de Bruin, Nolan Mathlouthi,  

Mirte Vriend, Finn Koehorst, Renske de Vogel, 

Liv Hollenberg, Loes Molenaar en  

Dagmar van den Booren. 

 



 

  
 
 
 
 
    

 

 

 
 

Oud papier 
Het hele jaar lang staan er 4 rolcontainers bij de ingang van het schoolplein. Deze worden wekelijks 

geleegd. U kunt dus nu op elk gewenst tijdstip van uw oud papier af. Dit betekent geen overvolle  

schuren meer! Nu zult u denken: ik kan dit ook in de containers in het dorp gooien, maar wat u  

misschien nog niet weet is dat wij van de opbrengst van het oud papier vele leuke en nuttige  

dingen voor de kinderen kunnen kopen. Zoals nieuw buitenspeelgoed of spelletjes voor in de klas.  

In deze container mag iedereen oud papier gooien, dus niet alleen de kinderen van school  

maar ook opa’s, oma’s, buren enz.  

 

 

                                   Dus zeg het voort en breng je oud papier  
                                voortaan naar de Binnenmeerpoort! 

 

           

 
 

 

 

 

 

Hij komt, hij komt…  

Het is zover, morgen, zaterdag  

16 november komt Sinterklaas aan 

in Nederland. Dus dat wordt 

gezellig met z’n allen voor de t.v. 

zitten en kijken naar de aankomst 

van Sinterklaas onder het genot 

van een heerlijk bakje pepernoten. 

We hebben al kunnen zien dat Sint 

niet met de stoomboot komt maar 

met een stoomtrein.  

De school wordt weer in 

Sinterklaassfeer gebracht, de 

klassen komen vol te hangen met 

Sinterklaaswerkjes, vrolijke 

sinterklaasliedjes galmen door de 

school…kortom er breekt een 

gezellige tijd aan.   

Via de kinderen, Social schools en 

de snippers houden we jullie op de 

hoogte.  

 

Sinterklaas Disco en de Sint op 

bezoek bij speeltuin “Kindervreugd”. 

 

Voetjes van de vloer met de sinterklaas 

disco! Lekker dansen voor alle kinderen op 

16 november van 15.00 uur tot 16.30 uur. 

Lekker uit je bol gaan! Super leuk! 

 



 

 

 

Sint bij Kindervreugd 
 
Sinterklaas brengt zelf op zaterdag 23 november ook dit jaar weer een bezoek aan de speeltuin  

in Uitgeest. Samen met zijn pieten komt hij langs in het clubgebouw van de speeltuin aan de  

Middelweg 108-110. Het feest begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. De zaal  

is open vanaf 9.30 uur. 

Kinderen die het leuk vinden om bij het “Kindervreugd” Sinterklaasfeest aanwezig te zijn moeten  

vooraf worden opgegeven. Dit kan via www.inschrijven.speeltuinuitgeest.nl. Aanmelden is ook  

mogelijk via de website www.speeltuinuitgeest.nl van donderdag 14 tot donderdag 21 november  

17.00 uur. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de speeltuin, www.speeltuinuitgeest.nl.         

                                              

 

Het wordt een drukke ochtend voor de 

kindervriend. Naast vele spelletjes roept 

hij de kinderen naar voren voor een 

gezellig gesprekje. Over wat er afgelopen 

jaar allemaal is gebeurd. Kinderen hebben 

hun zwemdiploma gehaald, kregen een 

broertje of zusje of zijn voor het eerst met 

het vliegtuig op vakantie geweest. 

Allemaal verhalen waar de goedheiligman 

uitgebreid de tijd voor neemt. Uiteraard 

wordt er ook lekker gedanst, gezongen en 

gelachen. Na afloop krijgt iedereen een 
cadeautje mee naar huis. 

http://www.speeltuinuitgeest.nl/

