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Geachte ouders, verzorgers, 
 
De gezellige november- en decembermaanden zijn aangebroken met de feesten rond Sint Maarten 
(onlangs), Sinterklaas en Kerst!   
 
Op maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. U heeft hierover een informatiebrief 
ontvangen via Social Schools. We zien er naar uit! 
 

 
Afgelopen week heeft u kunnen lezen in de informatiebrief van de clusterdirectie van ASG, 
dat de Architect een nieuwe, vaste directeur mag begroeten: Bart Kuipers. Per 1 december 
2022 neemt hij het stokje over van ondergetekende. We heten hem van harte welkom! 
 

 
U kunt uw ouderbijdrage weer voldoen! Nog niet gedaan? Veel ouders gingen u al voor en daar zijn we heel 
blij! Onlangs heeft u hierover een schrijven ontvangen van de ouderraad. Fijn als ook u de bijdrage zo 
spoedig mogelijk overmaakt! Bij voorbaat dank! 
 
Binnen afzienbare tijd wordt de oude kleuterberging vervangen door een nieuwe zodat we alle materialen 
weer keurig kunnen opbergen! 
 
Onze vakleerkracht Ernst-Jaap zal binnenkort weer de jaarlijkse Pieten-gymlessen verzorgen. Dat wordt 
ongetwijfeld weer een prachtig gymles-feest! 
 
Herhaalde reminder: Blijft u er a.u.b. dagelijks mee rekening houden, dat het kan voorkomen dat u ’s 
ochtends onverhoopt een bericht krijgt via Social Schools waarin staat dat we uw zoon of dochter helaas 
niet op school kunnen ontvangen vanwege ziekte of afwezigheid van de leerkracht? Ik verzoek u vriendelijk 
doch dringend hier dagelijks goed op voorbereid te zijn, zodat uw zoon of dochter thuis of elders kan 
verblijven. 
 
Hartelijke groet, 
 
Leon Dijcks 
Interim directeur 
 
 

  

Agenda 
5 december         Sinterklaas feest op school 
                              Groep 1-4 tot 12.00 – geen TSO 
                              Groep 5-8 tot 14.00 
21 december       Kerstviering op school 
23 december       Lesvrije middag, school tot 12.00 – geen TSO 
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Sint Maarten groep 1 t/m 4 
Groepen 1 t/m groep 4 hebben allemaal een lampion geknutseld voor Sint Maarten. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaasfeest  
Sinterklaas komt ook dit jaar weer op school! Hierbij nog even alle belangrijke punten op een rij. 

 Op vrijdag 11 november hebben de kinderen in groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken. 
 Op dinsdag 22 november mogen alle kinderen hun schoen op school zetten.  
 Op woensdag 23 november zit er een kleine verrassing in hun schoen. 
 Op maandag 5 december komt Sinterklaas op school. 

 
De intocht vindt plaats op het schoolplein. Aan ouders wordt verzocht om aan de overkant van de straat te 
staan zodat de kinderen een goed uitzicht hebben op de Sint. De leerlingen gaan om half 9, zónder ouders, 
de school binnen zodat het feest kan beginnen. Sinterklaas komt de kinderen in de klas bezoeken.  
De aangepaste schooltijden voor deze dag zijn:  
Groep 1 t/m 4    08.30 uur - 12.00 uur – Geen overblijf, zij zijn de middag vrij. 
Groep 5 t/m 8    08.30 uur - 14.00 uur – Brood en drinken mee voor de pauze 

 
 

 
 
 
 

Groep 4 

Groep 3 

Groep 1/2B 

Groep 1/2A 
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Kidd les in de klas van groep 3 
Klanken klinken in de klas. Op vrijdag 4 november hebben de kinderen van groep 3 een film met eigen 
geluiden gemaakt. Zelfs Juf Jeamy had een rol in de film! De kinderen vonden het geweldig om de film 
samen te maken. Dit is in het kort het verhaal: 
 
Op een basisschool ergens in Almere is er een klas die zich zo verveelt, dat ze op een dag besluiten de 
snoeppot uit de keuken te stelen. Dit moet heel zachtjes zodat de juf het niet hoort. De kinderen sluipen 
door de gangen van de school en verstoppen zich goed als er iemand aankomt. Als ze eenmaal de snoeppot 
zien, pakken ze hem snel en rennen terug naar de klas. In de klas merkt de juf dat ze de snoeppot hebben. Ze 
vertellen eerlijk dat ze hem mee hebben genomen uit de keuken. Ze leren van de juf dat dit eigenlijk niet 
mag. Je mag niet stelen. Maar omdat ze het eerlijk hebben verteld en beloven het niet meer te zullen doen, 
krijgen ze een snoepje uit de snoeppot. 
 
Hieronder een paar beelden uit de film. 
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Serious Request van Radio 3 voor Stichting Het Vergeten Kind. 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Xanthe (groep 6) is samen met haar broer Liam en stiefbroer Arthur statiegeldflessen aan het ophalen voor 
de actie van radio 3 voor Stichting Het Vergeten Kind. Elk jaar heeft radio 3 een actie, met een actieweek in 
het glazen huis, en dan willen ze zoveel mogelijk geld inzamelen voor een goed doel. Wij hebben dit jaar 
besloten om mee te doen, omdat wij willen dat elk kind het verdient om veilig en onbezorgd op te kunnen 
groeien. 
 
Wij zamelen statiegeldflessen in en de opbrengt brengen wij in de december zelf naar het Glazenhuis dat 
dit jaar in Amersfoort staat.  
Wij willen vragen of mensen ons willen helpen door statiegeldflessen te bewaren. Wij komen ze dan 
ophalen en als dank krijgt iedereen een klein presentje van ons.  
 
Wie helpt ons mee om deze actie tot een groot succes te maken? Heb je een tas met lege flessen, of heb je 
lege bierkratten staan? Stuur een berichtje en dan komen wij ze zo snel mogelijk opalen.  
Het telefoonnummer is: 06 52621494 of je kan mailen naar mterpstra22@gmail.com 
 
Hierbij de link naar de actie: https://www.npo3fm.nl/kominactie/acties/vergeten-statiegeld 
 
Alvast heel erg bedankt! 
Groetjes van Xanthe, Liam en Arthur 
 


