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Agenda 

Vrijdag 4 december  
Maandag 7 dec. t/m 
donderdag 10 dec. 
Donderdag 17 dec. 
Vrijdag 18 december 

Sinterklaasfeest! 
Zangles van juf Barbara groepen 1 tot en met 8. 
 
Andere schooltijd: 8.30 UUR tot 14.30 UUR! 
‘s Morgens les tot 12.00 uur, leerlingen zijn ‘s middags vrij. 

 

Hiep hiep hoera! 
Gefeliciteerd 

en  
een fijne dag! 

5 december 
9 december 
11 december 
 

Robin 
Diana 
Dinah 
 

Groep 2B 
Groep 8 
Groep 2B 
 

  

Mededelingen en verslagen 

Kerstfeest 
Op de jaarplanning staan de schooltijden horende bij de ‘oude’ manier van kerst vieren. 
Dit schooljaar moeten we het anders doen. Dat betekent het volgende voor de schooltijden: 

Donderdag 18 december: 8.30 uur tot 14.30 uur.  
Het avondprogramma komt te vervallen. 
Vrijdag 19 december: 8.30 uur tot 12.00 uur. De leerlingen zijn ’s middags vrij. 
Meer informatie over de kerstactiviteiten volgt nog. 

 
Filmpjes? 
Vanaf dinsdag hebben we elke dag, ter voorbereiding op het Sinterklaasfeest, een filmpje gekregen 
over de voorbereidingen die Piet heeft gedaan voor Vesterhavet. Dit jaar zou het feest een beetje 
anders zijn dan de andere jaren en daarom had Piet de hulp ingeroepen van juf Kim en juf Marijke. 
De afgelopen weken zijn zij tot hulppiet opgeleid en zijn de cadeautjes al gebracht. 
Vrijdag 4 december waren hulppiet Kim en hulppiet Marijke er klaar voor. Het feest kon beginnen! 
 
Sinterklaasfeest 
Wat een verrassing! Sint en de Pieten waren 
toch gekomen naar Vesterhavet!  
Een beetje op afstand zowel op het dak als met 
de online verbinding vanuit de klas. 
Maar… de leerlingen hebben voor Sint kunnen 
zingen, Sint heeft kunnen praten met de 
kinderen en we hebben de tekeningen en 
briefjes met lieve woorden kunnen 
overhandigen. 
Dit keer niet in de speelzaal, maar heel modern 
online! 
En dan was er nog een verrassing… geen zak met cadeautjes, maar een echte ‘schatkamer’! 



De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 hebben zelf hun cadeautje mogen uitkiezen bij hulppiet 
Kim en hulppiet Marijke. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben een persoonlijk 
gedicht voor elkaar gemaakt. Het cadeautje kregen zij dit jaar van de Sint!  
Daarna was er Pietengym in gymzaal en een feestelijk programma in de klas. 
We hebben vandaag genoten en kijken terug op een geweldig feest!  
Meer foto’s van het Sinterklaasfeest vindt u op Parro, onze Facebook-pagina en op de website 
achter het besloten gedeelte. 

 
Bedankt!  
We kunnen terugkijken op een geweldig Sinterklaasfeest. Dit jaar anders dan anders, maar 
complimenten voor de Sintcommissie bestaande uit leerkrachten en ouders uit de 
oudervereniging. Het organiseren van het Sinterklaasfeest met een andere invulling kost meer tijd 
en vraag creativiteit van de commissieleden. Een bestaand draaiboek pakken is een stuk 
gemakkelijker! Maar alle inzet is het waard geweest… de kinderen (en leerkrachten) hebben 
genoten van een fantastisch Sinterklaasfeest. Dank je wel! 
 
Carnaval der dieren. 
Enige tijd geleden hebben de kinderen gewerkt aan het project Carnaval der Dieren. 
Een kunst- en cultuurproject gebaseerd op het gelijknamige muziekstuk. 
De kinderen hebben gezongen en gewerkt over een dier welke ook in het muziekstuk voorkomt. 
Via Parro ontvangt u het filmpje van de groep van uw kind. 
 
Oudervereniging 
Beste ouders, vandaag was het dan zo ver; Sint en zijn pieten kwamen op 
school! Door de situatie rondom Corona verliep het allemaal anders dan 
anders. Toch hebben wij ook dit jaar weer getracht er alles uit te halen wat tot de mogelijkheden 
behoorden en het een leuk feest te laten zijn voor alle kinderen van onze school. 
Aanpassingen die wij hebben moeten doen waren onder meer; niet strooien met losse pepernoten 
vanuit de hand maar per kind een voorverpakt zakje pepernoten uit te delen, daarnaast was er een 
aanpassing voor de bovenbouw dit jaar ten aanzien van de surprise.  
Helaas kon er geen eigen surprise met zelf gekocht cadeautje worden gemaakt. Wij hebben het dit 
jaar opgelost door voor elk kind van de bovenbouw een leuk cadeautje aan te schaffen.  
Dit betekent voor het Sinterklaasbudget dat er overschrijding heeft plaatsgevonden.  
Het cadeautje voor de groepen 6 tot en met 8 zijn dit jaar voor de helft betaald door de Ouder-
vereniging en voor de helft door school. Dit is niet een gebruikelijk gegeven. Daarnaast zijn er meer 
kosten gemaakt ten aanzien van de uitdeelzakjes pepernoten. Ondanks Corona vonden wij het als 
oudervereniging en team weer een feest om samen het maximale uit dit feest te halen.  
Wij hopen u op deze manier, een goede inzage te geven omtrent onze uitgaven die wij van uw 
ouderbijdrage ten aanzien van Sinterklaas hebben gedaan worden. Mocht u vragen hebben kunt u 
zich uiteraard altijd wenden tot de voorzitter van de Oudervereniging. 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  


