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Agenda 

Donderdag 5 december Sinterklaasfeest! 

 

Hiep hiep hoera! 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

30 november 
05 december 

Boran 
Daniëlle 

Groep 6 
Groep 8 

   

 

Mededelingen en verslagen 

Foto’s op social media. 
De maand december is een feestmaand. Dat nodigt uit tot het nemen van foto’s 
van alle leuke activiteiten. Maar… wij vragen u nogmaals om de foto’s voor eigen 
gebruik te maken en deze niet te verspreiden via social media. Plaats dus geen  
foto’s waar ook andere kinderen dan uw eigen zoon of dochter op staan.  
Graag respectvol omgaan met elkaars privacy! 

Schoen zetten… 
Donderdag 28 november 14.15 uur:  
nog een laatste controle… zijn de schoenen van alle 
kinderen gezet,  
liggen de tekeningen voor Sinterklaas erbij en 
hebben we ook aan het paard gedacht? 
Alles staat klaar!  
En dan is het tijd voor het zingen van een paar 
liedjes… en afwachten… 

Vrijdag 29 november 8.30 uur: vol verwachting 
klopt ons hart… 
Maar wat treffen wij aan… rommel in de 
klassen! Maar ook heeft Piet een cadeautje 
achter gelaten. 

Donderdag  5 december zal het Sinterklaasfeest 
op school worden gevierd.  
Dit jaar zal de ontvangst van Sint in de grote hal 
van onze school plaatvinden.  
We wachten hem dus niet buiten op.  
De hal is precies groot genoeg voor al onze 
leerlingen.  
De ouders kunnen dus helaas niet bij dit onthaal aanwezig zijn.                                                          



De kinderen mogen deze dag als Sint of (roetveeg) Piet verkleed op school komen.  
Er wordt gezorgd voor een tussendoortje (speculaasje) en drinken voor de kleine pauze. Als uw 
zoon of dochter geen speculaas mag of lust, wilt u dan zelf iets meegeven. 
Lunch moet wel van huis uit worden meegenomen. We hopen op een gezellig Sintfeest met elkaar! 

De surprises worden woensdag op school verwacht, in een vuilniszak. Er mag geen naam op de 
surprise staan. Het gedicht mag er los bij ingeleverd worden. Op het gedicht moet wel een naam 
staan. Het is de bedoeling dat we uit het gedicht kunnen afleiden welke surprise er voor deze 
leerling is gemaakt. Wat spannend allemaal! Veel succes met knutselen en dichten komend 
weekend. 
 

JINC-stage groepen 7 en 8 
Donderdag 28 november zijn de leerlingen van de groepen 7 en 8 op JINC-stage geweest.  
JINC heeft de volgende missie: Ieder kind heeft talent en moet, ongeacht zijn/haar achtergrond, de 
kans krijgen in onze maatschappij. 
Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. 
Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun 
talenten past en leren ze solliciteren.  
De leerlingen hebben dit keer een ochtend stage gelopen bij de Jumbo, Deen, C&A, Blokker en 
Happy Kids. Ze hebben kennis gemaakt met de verschillende werkzaamheden van deze firma’s en 
geholpen bij de verschillende activiteiten. De leerlingen hebben onder andere producten 
gespiegeld, kleding voorzien van beveiligingsclip, paspop aangekleed, scancodes gecontroleerd, 
vakken gevuld, eierkoeken gebakken, kassa gedraaid en geholpen bij het begeleiden van baby’s , 
dreumessen en peuters. Ze kwamen met enthousiaste verhalen terug! 

 

 
Gevonden voorwerpen. 
Het is bijna 1 december en dat betekent dat 
we de bakken met de gevonden 
voorwerpen gaan opruimen.  
Mist u iets, bijvoorbeeld een gymshirt of 
een gymschoen, kijk dan in de bakken. 
Dinsdagochtend 3 december worden de 
bakken leeggehaald en opgeruimd. 

 

https://www.jinc.nl/ons-werk/projecten/


Verlichtingscontrole 
Medewerkers van de Fietsersbond hebben vandaag de fietsen van 
de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 gecontroleerd. De 
controle bestond uit het nalopen van de verlichting en de reflectie-
onderdelen. 

Wat tijdens de controle hersteld kon worden, is gelijk gedaan. 
Andere gebreken zijn aangegeven op een kaartje dat de leerlingen mee naar huis hebben gekregen 
met de vraag of de ouders dit willen herstellen. 
Het was weer een zinvolle verkeersactie! 

MR stemt in met vervangingsprotocol 
De medezeggenschapsraad (MR) heeft tijdens de vergadering van  
21 november (o.a.) zijn goedkeuring uitgesproken over het vervangings-
protocol. Uitgangspunt van de MR is dat in geval van (langdurige) uitval 
van leerkrachten alle leerlingen moeten kunnen blijven rekenen op een 
kwalitatief lesaanbod. In het vervangingsprotocol staat nauwkeurig 
omschreven hoe (soms onderlinge) vervanging wordt geregeld, ook als er 
geen invalkrachten beschikbaar zijn. Belangrijk is in dit geval ook de 
toezegging dat er altijd budget is om vervanging te regelen.  
Ondanks de huidige problematiek van het lerarentekort, ondervangt de procedure wat de MR 
betreft bijna alle scenario’s. Een prettige gedachte. Binnenkort vindt u het protocol op de website. 

 
 
Gezocht! 
Wij zijn op zoek naar lege doorzichtige flessen met een 
nauwe hals (wijnflessen). 
Wij gaan deze flessen gebruiken als kerstaankleding. 
Heeft u een lege fles, neem hem mee naar school! 
 
 
 

Ik wens u een fijn weekend toe en tot maandag. Lilian Schuurman 
 


