
 

 

 
Vrijdag 29 november 2019 

 

Agenda: 

 
Vrijdag 29 november Presentatie over de geschiedenis v.d. Binnenmeer 

Donderdag 5 december Sinterklaas op school 

Vrijdag 6 december Kinderen mogen een uurtje later op school komen 

Dinsdag 10 december Bureau halt in groep 8 

Vergadering Ouderraad  (19.30 uur) 

Woensdag 11 december  Petra afwezig, BAPO verlof 

Donderdag 12 december Presentatie muziek van de groepen 5 voor ouders  (9.00 tot 10.00 uur) 

(informatie volgt nog) 

Vrijdag 13 december Astrid jarig 

 
 

 
 

   
 

   

  

   
 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

De jarigen van de  

komende twee weken: 
 

Tessa de Jonge, Jake Scholten,  

Lenn Smit, Merijn de Kort,  

Dejan Afriyieh, Roos Maher Korkis,  

Kaylee Rudolphie 

Welkom! 

 
Noortje Agg, Siem Vink en 

Roxanne de Ruiter zijn 4 jaar 

geworden en mogen elke dag 

naar school!! Zij zitten in groep 

1-2b bij juf Nienke. 

 

Noortje, Siem en Roxanne 

welkom en veel plezier bij ons.   

Op de opo 

 

5 december 

 
Donderdag 5 december is het groot feest. Sinterklaas en zijn Pieten 

komen die dag naar de Binnenmeer.  

 

Hoeveel Pieten er die dag mee komen is nog onzeker want er zijn  

2 Pieten die dachten dat ze met de boot naar Nederland zouden gaan. 

En Sinterklaas ging dit jaar met de stoomtrein. Deze 2 Pieten zijn wel 

snel achter Sinterklaas aan gegaan maar zijn op dit moment nog steeds 

onderweg. We wachten het af! 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
  

  

Belangrijke informatie voor 5 december: 
 

Wilt u er voor zorgen dat uw kind om 8.25 uur op school is. (Tip: stuur/ breng uw kind 

niet te vroeg naar school anders duurt het wachten zo lang.)   

 

Op het plein, voor de “kleuteringang” zijn vakken getekend en elke groep heeft zijn eigen 

vak. De kinderen gaan, als zij op school komen in het vak bij hun juf/meester staan. 

De kinderen krijgen op die dag drinken en een speculaasje als tussendoortje. Graag de 

lunchspullen (en eventueel 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.  

 

Wilt u als ouders blijven kijken naar de binnenkomst van Sinterklaas en de Pieten dan 

bent u van harte welkom. 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. 

 

De schooltijden blijven hetzelfde, nl. van 8.25 uur tot 14.30 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  

3 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 tot 14.15 

uur mogen de ouders al dat moois komen 

aanschouwen! Komt allen! 

         

         

Verlof buiten de schoolvakanties  

 
Het komt regelmatig voor dat ouders verlof willen aanvragen voor hun kind (eren). Dit kan 

een verzoek voor een vrije dag zijn voor jubilea, huwelijk, overlijden e.d. Het kan ook een 

aanvraag voor vakantieverlof zijn buiten de schoolvakanties om.  

 

Vanuit het ministerie zijn hiervoor richtlijnen opgesteld en hieraan moeten wij ons houden.  

 

In die richtlijnen wordt met klem erop gewezen dat de ouders hun vakantieperiode zodanig 

dienen vast te stellen dat deze valt binnen de schoolvakanties. Vakantieverlof wordt alléén 

verleend, indien het onmogelijk is wegens de specifieke aard van het beroep van de ouders 

binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan. En wanneer het om de enige! vakantie gaat 

in dat schooljaar. 

 

Dit moet schriftelijk door middel van een werkgeversverklaring worden bevestigd. Verlof 

wegens vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar. Het extra verlof 

mag niet langer duren dan 10 schooldagen en mag slechts één keer per jaar worden 

verleend. Een verzoek hiertoe dient minimaal acht weken tevoren bij de directie van de 

school te worden ingediend.  

 

Verlof voor jubilea, huwelijk, overlijden e.d. moet ook schriftelijk worden aangevraagd. 

Aanvraagformulieren kunt u bij de directie vragen.  



 

         
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Presentatie over de 

Geschiedenis van de 

Binnenmeer 

 
Vandaag, vrijdagavond 29 november 

geeft Marcel Heijmans een presentatie 

over de Geschiedenis van de 

Binnenmeer en de school aan de 

Hogeweg 8 in Dorpshuis de Zwaan. 

Marcel Heijmans heeft historisch 

onderzoek verricht en is een aantal 

uren op de Binnenmeer geweest om 

alles te bekijken.  

 

Vindt u het interessant om meer te 

weten te komen over deze gebouwen 

dan bent u van harte welkom.  

 

https://www.uitgeester.nl/reader/2165

8#p=5 

Dreumesochtend vrijdag vóór de kerstvakantie 
 

Vrijdag 20 december organiseert de buurtsportcoach van 

Uitgeest een Dreumesochtend in Sporthal De Zien in Uitgeest. 

De Dreumesochtend is van 10.00 - 12.00 uur en geschikt voor  

kinderen van 1 tot 5 jaar. Samen met uw (klein)kind kunt u twee 

uur lang klimmen, klauteren, springen, rennen en samen plezier 

maken op diverse luchtkussens. Elk kind mag zijn/haar loopfiets 

meenemen want er wordt een begeleid fietsparcours uitgezet. 

Ook is er een peuterhoek waar de allerkleinsten kunnen spelen. 

De toegang tot het evenement bedraagt € 4,- per kind.  

 

Gebaseerd op het succes van de Sportspektakels voor de oudere 

jeugd wordt er nu speciaal voor alle 1 tot 5 jarigen een 

Dreumesochtend georganiseerd op vrijdag 20 december in 

Uitgeest. “We kregen naar aanleiding van de sportspektakels de 

vraag of we ook voor de jongere doelgroep iets gingen 

organiseren. De dreumesochtenden zijn een groot succes bij 

mijn collega buurtsportcoaches van Holland Sport, dus 

introduceer ik dit graag ook in Uitgeest!” aldus Kim Groen, 

buurtsportcoach in Uitgeest.  Ook voor deze jonge 

leeftijdscategorie is het leuk én gezond om lekker in beweging te 

komen. Vrijdag 20 december gaan om 10.00 uur de deuren van 

Sporthal de Zien open.  

 

De kosten bedragen € 4,- per kind (dit is inclusief 1 begeleider 

per dreumes), betalen aan de deur en aanmelden is niet nodig. 

Wilt u meer informatie over de speciale tarieven die gelden voor 

BSO’s en groepen? Stuur dan een mail naar 

k.groen@hollandsportbv.nl.  

 

“In de tekst staat aangegeven dat de dreumesochtend 

georganiseerd wordt voor kinderen van 1 t/m 5 jaar.   

De kleuters van onze school kunnen daar niet aan deelnemen 

omdat zij die ochtend nog gewoon school hebben”. 

 

https://www.uitgeester.nl/reader/21658#p=5
https://www.uitgeester.nl/reader/21658#p=5


 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  
 

 

 

Superjuffie ! 

 
HET VERHAAL: 

 

Juf Josje is een heel gewone juf, maar als 

ze een mysterieus beeldje ontdekt, 

verandert ze plotseling in Superjuffie. Ze 

komt in actie als dieren in gevaar zijn. 

Enkele kinderen van groep 6 ontdekken 

haar geheim en helpen haar. 

 

INFORMATIE: 

 

donderdag 2 januari van 14.00 – 16.00 

uur. Zaal open om 13.45 uur.  

Kosten kinderen € 1,-- incl. limonade en 

wat lekkers en opa’s en oma’s € 3,-- incl. 

koffie/thee en cake in de pauze.  

 

Locatie Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 

te Uitgeest.  

 

Kaartverkoop: Vooraf op het kantoor van 

de Stichting Uitgeester Senioren, 1ste 

etage Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 

te Uitgeest of aan de zaal (indien 

voorradig). 

 

Contact: Tel.nr. 319020 en mail 

s.u.s@inter.nl.net. 

 

Let op: het kantoor van de S.U.S. is 

gesloten van 18 december t/m 1 januari. 


