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Sinterklaasfeest op 5 december 

Schooljaar 

Studiedag op vrijdag 6 december 

Op vrijdag 6 december is het studiedag voor de leerkrachten. De school is die 
dag de hele dag voor alle leerlingen gesloten. We verwachten alle leerlingen 
op maandag 9 december vanaf 08.15 uur weer op school.  

 Surprises groepen 5 t/m 8 

Op donderdag 5 december komt Sinterklaas zijn verjaardag bij ons 

op school vieren. Vanaf 08.15 uur worden alle leerlingen op school 

verwacht. Alle leerkrachten staan op dat moment buiten op het 

plein. De leerlingen moeten bij hun eigen leerkracht gaan staan. Alle 

ouders moeten achter het afzetlint aan de zijkant, vóór de kleuterlo-

kalen plaats nemen. Zo zullen we Sinterklaas met zijn Pieten welkom 

heten. Als Sinterklaas is aangekomen, gaan we met zijn allen naar 

binnen. Ouders gaan dan niet meer mee naar binnen. Alle leerlingen 

gaan met hun eigen leerkracht naar binnen. Op school vieren we dan 

met zijn allen de verjaardag van Sinterklaas. Om 12.00 uur is het 

Sinterklaasfeest afgelopen. Alle leerlingen zijn die middag vrij. Op 

vrijdag 6 december is het studiedag. De kinderen worden dan pas 

weer op maandag 9 december op school verwacht. Wij wensen ie-

dereen thuis ook een fijn Sinterklaasfeest toe.  

Binnen spelen tijdens het overblijven 

Van de herfstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie, de koudere periode van het schooljaar, 
mogen de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 eenmaal per week kiezen om tussen de mid-
dag tijdens het overblijven, binnen te spelen. Zij doen dan gezelschapsspelletjes, dammen, 
strijkkralen, vingerhaken etc. etc. Sinds vandaag is daar ook tafeltennissen bij gekomen. Na 
de voorjaarsvakantie spelen we weer allemaal alle dagen buiten tijdens het overblijven. 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 maken voor het Sinter-
klaasfeest surprises en gedichten voor elkaar. Zij hebben hier-
voor in de klas lootjes getrokken. Op woensdag 4 december 
moeten alle surprises op school ingeleverd worden. Om teleur-
stellingen te voorkomen worden alle surprises door de leer-
krachten “gekeurd”. Wanneer een surprise wordt afgekeurd, 
kan er op woensdagmiddag nog aan gewerkt worden, zodat alle 
leerlingen donderdag met een mooie surprise naar huis kunnen.  

Ooievaarspas scannen op school 

 

Wanneer uw zoon/dochter beschikt over een Haagse Ooievaarspas, dan kunt u deze pas op 
school komen laten scannen. Dat moet u ieder schooljaar opnieuw doen. Vanuit de gemeen-
te Den Haag krijgt onze school, direct na het scannen van de pas, 50 euro voor het school-
jaar overgemaakt. Hiermee is al een flink deel van het bedrag van de ouderbijdrage betaald. 
Er resteert voor u ouders dan  nog slechts een te betalen bedrag van 10 euro per kind.  



 

 

Gratis leesboeken af te halen 

Op school hebben wij een zogenaamde “zwerfboekenkast” 
staan. Deze kast staat in het lokaal naast groep paars van 
juf Marjolijn. Uit deze kast mogen kinderen van onze school 
gratis leesboeken ruilen. Veel lezen en voorgelezen worden 
is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderboeken 
zijn best duur. Uit deze zwerfboekenkast mag je een nieuw  
boek voor jezelf halen, als je er een oude van jezelf voor in 
de plaats terug zet. Je mag het boek dan ook houden, want 
je hebt hem immers geleend. Dit mag je steeds weer op-
nieuw doen als het boek uit is. Op deze wijze kunnen kin-
deren dus echt goedkoop steeds nieuwe kinderboeken lezen. 
Wanneer uw kind(eren) gebruik wil(len) maken van de zwerfboekenkast, kunnen ze zich bij 
juf Erna melden. Natuurlijk mogen ouders van kinderen in groep blauw en paars ook voor-
leesboeken uit deze kast lenen. Ook zij moeten zich daarvoor dan melden bij juf Erna.  

Regelmatig wordt ons zwerfboekenstation aan-
gevuld met nieuwe leesboeken, zodat zich in de 
kast een actueel aanbod aan kinderboeken be-
vindt. Vanuit de stichting hebben wij nu een aan-
tal dozen extra (voor)leesboeken gekregen, die 
wij gratis weg mogen geven aan de ouders van 
onze kinderen, om thuis te lezen en/of voor te 
lezen.Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee.  

De boeken staan vanaf maandag op de tafel in 
de hal bij de voordeur. Per gezin mag 1 boek 
meegenomen worden. Op=op. 

Fijn weekend voor iedereen!!! 

Zwerfboekenkast 


