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Agenda 

Vrijdag 4 december  
 

Sinterklaasfeest! 
 

 

Hiep hiep hoera! 
Gefeliciteerd 

en  
een fijne dag! 

28 november 
29 november 
30 november 
 

Zoe 
Liam 
Boran 
 

Groep 3 
Groep 3 
Groep 7 
 

  

Mededelingen en verslagen 

Schoen zetten  
Dinsdag 24 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… 
 
Woensdag 25 november 8.30 uur:  
vol verwachting klopt ons hart! 
Maar wat treffen wij aan… rommel in de 
klassen! 
Maar ook heeft Piet voor ieder kind iets lekkers of een cadeautje achtergelaten! 
Dank je wel Sint en Piet en tot vrijdag 4 december! 

 
 



 
Sinterklaasfeest vrijdag 4 december 
We hebben het bericht gekregen van Sinterklaas dat hij vrijdag 4 december 
een bezoek zal brengen aan Vesterhavet.  
Zoals je weet werkt ook Sinterklaas vanuit huis. Hij zal dan ook digitaal een 
bezoekje brengen aan de kinderen. 
Ook hebben we al gehoord dat de pieten volgende week online contact met 
ons zullen opnemen. Ben benieuwd wat ze te vertellen hebben! 
De kinderen hoeven deze dag geen tussendoortje mee te nemen. Dat wordt 

geregeld. De kinderen moeten wel zelf een lunch meenemen. 
 
Djembéles 
Afgelopen dinsdag en donderdag was het de beurt aan de groepen 4 en 6 t/m 8 om deel te nemen 
aan de djembé-les van meester Martijn. 
Tijdens deze les spelen de kinderen verschillende ritmes en ervaren zij de mogelijkheden van dit 
instrument. Je kon horen dat de leerlingen dit al eerder hadden gedaan!  
De djembé-lessen zijn onderdeel van het Kunst- en Cultuurprogramma.  
In de maand april krijgen alle leerlingen nog een djembéles van meester Martijn. 
 

 
 
Superboek 
Lezen is leuk. Voor kinderen die moeite hebben met lezen, kan het 
ook moeilijk zijn. Superboek helpt je daarbij! Bij Superboek vind je de 
meest actuele titels in gesproken vorm, in braille of Jumboletter voor 
alle leeftijden. 

Superboek heeft superveel leuke, informatieve en spannende 
boeken. Zoals de gesproken boeken van Mees Kees, Superjuffie of 
De Grijze Jager. Of lees je liever een krant of tijdschrift, maar dan wel 
met grote letters. 

Superboek heeft het allemaal. En je kunt het lezen of luisteren op de manier die jij wilt! 
Wilt u meer weten? U vindt meer informatie kunt u opvragen via de mail info@superboek.nl , 
telefonisch 070-3381500 of op de website www.superboek.nl. 

 

 
 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  
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