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Jaargang 33 nummer 06 INFO 19-11-2021 
 

 
Samen is niet alleen 
De afgelopen weken is er een hoop op ons allemaal 
afgekomen. 3 groepen gingen in quarantaine en zijn er 
inmiddels weer grotendeels uit en de 4e groep is vanaf 
vandaag in quarantaine. Dit vergt veel van iedereen in 
en rondom de school; kinderen, ouders en leerkrachten. 
Niet alleen levert het een hoop gepuzzel voor iedereen 
op, maar daarnaast levert het ook weer een hoop wat-
als-spanningen op. Het is fijn om te merken dat we er 
toch met elkaar weer de schouders onder zetten; 
collega’s die de vervanging zelf organiseren, kinderen 
die dan maar digitaal hun Sint Maarten-liedje komen 
meezingen, ouders die dan net even hun blijk van 
waardering laten horen, kinderen die hun snoepjes 
delen met de quarantaine-kinderen, een bloemetje 
voor de (tijdelijk) eenarmige juf die er toch maar iedere 
keer staat… en zo kan ik nog veel meer voorbeelden 
noemen. Dit alles geeft de burger ook weer moed! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Sinterklaas 
Vol verwachting klopt ons hart… Zal de goede Sint weer 
een bezoekje komen brengen aan onze school. Er zijn al 
wel veel hulpsinterklazen gesignaleerd in de school. Zo 
langzamerhand veranderen we weer in een heuse 
pieten- en sintenschool.   
 

 
Om alles op 3 december soepel te laten verlopen 
hebben we een paar afspraken gemaakt, dus let goed 
op: 
- De kinderen komen op de normale tijd op school. De 
surprises mogen vanaf 8.25 uur de school in gebracht 
worden. Houd er rekening mee dat uw kind deze alleen 
mee naar binnen moet kunnen sjouwen. We helpen 
natuurlijk wel waar nodig.  
- De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn om 12.30 uur 
vrij. Zij eten geen broodje op school (wel voldoende 
pepernoten uiteraard). 
- Wij verwachten Sinterklaas en zijn pieten ruim na half 
negen op school. Voor ouders / verzorgers is het dit jaar 
niet mogelijk om bij de aankomst aanwezig te zijn. Wij 
verzoeken u dan ook om na 8.30 uur het schoolplein 
direct weer te verlaten. 
 

 
Agenda 
Vr 19-11 INFO #06 
Ma 22-11 Week 2 facultatieve oudergesprekken  
Di 23-11 Ontdeklab groep 6b 
Do 25-11 Margemiddag | Alle kinderen vanaf 

12.00 uur vrij 
Vr 26-11 Open podium groep 8b 
Vr 03-12 INFO #06 

Sinterklaasfeest 
Groepen 1 t/m 4 om 12.30 uur vrij 
 

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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ALV van de OV 
Vorige week dinsdag vond de algemene 
ledenvergadering van onze oudervereniging plaats. 
Helaas konden we niet fysiek bij elkaar komen, maar 
toch was het weer een goede bijeenkomst. Allereerst 
werd er teruggeblikt op het afgelopen schooljaar en 
hierna werd er vooruitgeblikt. Maar liefst 5 leden namen 
deze keer afscheid, gelukkig komen hier 6 nieuwe 
enthousiaste leden voor terug. Vanaf deze plek willen 
wij Marije, Daan, Martijn, Sandra en Ella nogmaals 
bedanken voor hun inzet voor de school. Daarnaast 
willen wij Petra, Rina, Denise, Mechteld, Martine en 
Brenda allemaal welkom heten in de oudervereniging. 
Zonder de oudervereniging was het niet mogelijk 
geweest om een heel aantal activiteiten te organiseren, 
kortom; een onmisbaar orgaan binnen onze school! 
Voor de gelegenheid hebben we Lammert vorige week 
dinsdag benoemd tot bloemenkoerier, alle 
vertrekkende leden hebben namens de school een 
mooie struik ontvangen. Op de website van de school 

vindt u meer informatie over de oudervereniging  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Cultuurmenu 
De afgelopen weken stond er een tweetal 
voorstellingen van het cultuurmenu op het programma. 
De groepen 5 en 6 bekeken Nachtreis en de groepen 7 
en 8 keken naar Zoet water. Vanwege de oplopende 
besmettingen in de school was het niet mogelijk om 
naar deze voorstellingen toe te gaan, maar door de 
flexibiliteit van beide theatergroepen konden de 
kinderen toch ‘naar’ de voorstelling. De kinderen van de 
groepen 7 en 8 hebben een opname bekeken en 
besproken van Zoet water en de kinderen van de 
groepen 5 en 6 kregen de voorstelling te zien in ons 
eigen Klokhuis. Voor de kinderen die thuiszaten werd er 
een livestream ingericht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bos ingestuurd  
Als je het over herfst hebt in de klas, dan kan een mooie 
boswandeling niet ontbreken. De kinderen van de 
groepen 1 en 2 gingen vorige week met elkaar op pad 
om van alles te ontdekken in het bos. Hoe mooi kan 
onderwijs zijn…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pé pé pé pepernoot!  

Tot slot nog een beetje huiswerk voor de komende 
weken, alhoewel we het liedje op school ook al bijna 
kunnen dromen. Bij de aankomst van Sinterklaas zingen 
we het lied Pepernoot.  
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