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Sinterklaas 
De OR heeft de school weer gezellig versierd.  
Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft van de 
kinderen is de ‘Verrassingspiet’ langs geweest en 
heeft voor iedereen iets lekkers gebracht.  
Op 4 december vieren wij op school de 
verjaardag van Sinterklaas. Helaas brengt 
Sinterklaas dit jaar geen bezoek aan de school, 
omdat hij vanuit het grote pietenhuis werkt. Wij 
verwachten echter dat de Sint zoals ieder jaar 
een cadeautje laat bezorgen voor alle kinderen 
van de groepen 1-4.  
De Sint heeft de kinderen van de groepen 5-8 
gevraagd om surprises te maken voor elkaar. 
Vanuit de overheid wordt verzocht om alleen door 
de winkel verpakt snoep in de surprises te doen, 
dus geen los snoepgoed. De surprises moeten 
uiterlijk dinsdag 1 december in de 
bijgeleverde tas op school zijn. In de fruitpauze is 
er voor alle leerlingen iets lekkers te eten en te 
drinken.   
 

 

 
Op de foto hieronder de traktatie voor leerlingen. 
Indien uw kind deze traktatie niet mag hebben 
i.v.m. een allergie, is het handig om iets van huis 
mee te geven voor de kleine pauze.  
De schooltijden zijn zoals gebruikelijk op de 
vrijdag. Inloop vanaf 8.15 uur, de leerlingen van 
1-4 zijn om 12.30 uur vrij en de kinderen van 5-8 
zijn om 14.15 uur vrij. Het is de bedoeling dat de 
kinderen van de groepen 5-8 hun eigen lunch 
meenemen.                 

 



 

     

 

  

  

 

Terugblik studiedag 
Afgelopen maandag waren de kinderen vrij 
en was er voor de leerkrachten een (digitale) 
studiedag.  
Tijdens deze studiedag hebben we als team 
gesproken over het onderwijs van de 
toekomst. We hebben het gehad over wat 
onze leerlingen nodig hebben voor een 
goede uitrusting voor de toekomst en wat dit 
vraagt van ons onderwijsaanbod, ons 
handelen en de organisatie/inrichting van 
onze school. Over dit onderwerp zullen we 
als team nog vaker met elkaar in gesprek 
gaan om te bepalen welke plannen we 
daaruit zullen oppakken.  
Verder zijn we bezig geweest met onder 
andere de werkwijze/methode voor het 
leesonderwijs en hebben we met elkaar 
gekeken naar de zorgstructuur binnen de 
school. Kortom: een dag vol interessante 
onderwerpen! 

Auto’s in de straat 
Regelmatig krijgen wij meldingen van ouders 
dat er buiten de parkeervakken wordt 
geparkeerd bij het halen en brengen van de 
kinderen. Dit levert onoverzichtelijke en 
onveilige verkeerssituaties op.  
De gemeente heeft ons laten weten dat ze 
hier de komende tijd regelmatig op zullen 
handhaven.  
 
Nieuw bord speelplek 
Op het grasveld naast het lokaal van groep 
1/2D was regelmatig hondenpoep te vinden. 
Om vieze schoenen bij ouders en kinderen te 
voorkomen, hebben we in overleg met de 
gemeente, een bord laten plaatsen. We 
hopen dat we hierdoor een schonere 
speelplek houden naast de school.                                

Te laat komen 
Regelmatig merken wij dat kinderen in de 
ochtend te laat op school komen. Voor 
zowel de leerkracht, als de andere kinderen 
in de klas, is het laat binnenkomen van 
kinderen erg storend voor de les. Hierdoor 
gaat kostbare onderwijstijd verloren.  
Als school zijn wij verplicht om kinderen die 
te laat komen te registeren. Bij veelvuldig 
te laat komen zal dit gemeld worden bij de 
leerplichtambtenaar. 
Wij willen alle ouders en kinderen dan ook 
vragen om tijdig op school te komen. Vanaf 
8.15 uur is de deur open en om 8.30 uur 
starten de lessen.   
 
Kerst 
De OR zal op maandag 7 december de 
school in kerstsfeer brengen en de 
kerstbomen uitdelen aan de klassen, zodat 
deze met de kinderen versierd kunnen 
worden. Vanuit de beperkende maatregelen 
is ervoor gekozen om het Kerstfeest 
gedurende de dag met de kinderen te 
vieren.  
Op donderdag 17 december zullen daarom 
de nu geldende schooltijden worden 
aangehouden (alle kinderen om 14.15 uur 
vrij) en op vrijdag 18 december zijn alle 
kinderen om 12.00 uur vrij.  
In het volgende GeePGeetje van 11 
december zullen wij u verder informeren 
over de Kerstviering.  
 
 

 

 

 

 
Agenda  
December  
  4  Sinterklaas viering 

14   GMR 
18   alle kinderen 12.00 uur vrij 
19   Kerstvakantie t/m 3 januari 2021 
 


