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Beste ouders, 

Elckerlyc in sinterklaassferen. Met dank aan de OR is de school weer prachtig aangekleed en hangt er iets 

bijzonders in de lucht. Daarnaast komen nu ook de uitzendingen van ons eigen sinterklaasjournaal uit 

waaruit blijkt dat hij echt zal komen op 5 december, en waarin hij ons vraagt na te denken over een meer 

duurzame manier van reizen. De uitzendingen worden gedeeld via de ouder-app. 

De spanning en het koude weer hebben wel zo zijn weerslag op de kinderen. Er worden meer kinderen 

ziekgemeld, en ook gedurende de dag moeten we nog wel eens bellen als het echt niet meer gaat. We 

hopen dat de kinderen dit weekend weer een beetje kunnen opladen en deze verkoudheids-griepgolf snel 

voorbij gaat. 

Jouri. 

 

Knutselmaterialen gezocht 
Beste ouders, in ons atelierlokaal zijn een paar voorraden op. Mochten jullie keukenrollen, kurken, kleine 
doosjes (bv van thee en yoghurtbakjes hebben dan zijn we daar heel blij mee! 
 
 
 

  

Datum Activiteit 

Dinsdag 29 november Groep 1-4 op bezoek bij het pietenhuis 

Woensdag 30 november Groep 8 naar de ICE games op de schaatsbaan 

Woensdag 30 november Groep 7 naar ‘het huis van Hilde’ 

Maandag 5 december Sinterklaasfeest  (continurooster, 14:30 uit) 

Woensdag 21 december Kerstviering  (waarschijnlijk van 17:00 tot 19:00) 

Vrijdag 23 december Kinderen vrij, start kerstvakantie. 
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Sinterklaas  
Op maandag 5 december vieren we ons sinterklaasfeest op school. Een drukke en spannende dag voor veel 

kinderen.  

We zullen die dag een continurooster voeren. Dat betekent dat alle kinderen op school lunchen, hiervoor 

hoeven de kinderen niet opgegeven te worden voor overblijf en worden geen kosten in rekening gebracht. 

Voor die dag vragen we jullie dus allemaal om een lunch met drinken mee te geven aan de kinderen. In deze 

constructie zijn de kinderen om 14:30 uit. Mocht het niet haalbaar zijn om de kinderen dan al op te halen, 

laat het dan even weten, dan vangen wij die kinderen op tot 15:15. 

Er hoeft die dag geen pauzehap mee, de oudervereniging 

verzorgt drinken en een traktatie in de ochtend. 

Afgelopen woensdag 23 november trokken groep 5-8 

lootjes om surprises voor elkaar te maken. Deze surprises 

nemen ze maandag 5 december mee naar school. Omdat 

ze vaak heel mooi zijn willen we de surprises die nog heel 

gebleven zijn na het sinterklaasfeest 2 dagen in school 

tentoonstellen voor ze meegenomen worden naar huis. 

Deze weken zijn er ook weer afleveringen van het 

Elckerlyc-sinterklaasjournaal die jullie meenemen in het 

verhaal en de gebeurtenissen rond het sinterklaasfeest bij 

ons op school. Deze zullen we met jullie delen via de 

schoolapp. 

 

 

 

 

Schoolschaaktoernooi 
 

Vorige week speelden we met twee teams 
mee met het schoolschaaktoernooi in de 
bibliotheek. Met een eerste plaats in de 
ene poule en een tweede plaats in de 
andere poule kunnen we wel zeggen dat de 
resultaten mooi zijn, maar met het 
sportieve gedrag en het grote plezier erbij 
gerekend was het pas echt een geweldige 
middag! 
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In de groepen.. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

bewegend rekenen op het plein 

Een open haard in de klas 

Thematafel Koken en bakken 

Elke ochtend weer een verrassing: zoek Sint 

levend rekenen met de weegschaal 


