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Sinterklaasfeest  

Schooljaar 

Doelenmuur 

In de groepen 1-2 van juf Marjolijn en juf Anneke is een doelenmuur ingericht. Op deze doe-
lenmuur is voor ouders te zien en te lezen wat de leerlingen 
dit schooljaar allemaal in de groep leren en waar de leer-
lingen zoal op school mee bezig zijn. Kijkt u als ouder gerust 
eens op deze doelenmuur. Als u er vragen over heeft, kunt u 
die natuurlijk altijd aan de leerkrachten stellen. De doelen-
muur hangt aan de tussendeuren naar het andere lokaal.  

 Afsluiting judolessen en Kleuterdrama 

Vandaag hebben wij met veel plezier het Sinterklaasfeest op onze school 

gevierd. Wij zijn blij dat Sint weer tijd gevonden heeft, samen met zijn Pie-

ten, om onze school dit jaar weer te bezoeken. De kinderen zijn erg ver-

wend met prachtige cadeautjes. In de groepen 5 t/m 8 zijn mooie surprises 

gemaakt. Alle kinderen zijn verwend en gingen met prachtige cadeautjes 

tevreden naar huis.  

Kerstdiner op 19 december 

Op 19 december vieren wij met alle leerlingen het kerstdiner op school. In de 
middag zijn alle kinderen vrij. De school is die dag om 12.00 uur uit. We ver-
wachten de kinderen die dag om 17.15 uur weer terug op school. Het Kerst-
diner is dan om 18.30 uur afgelopen. U zult hier t.z.t. in deze nieuwsbrief 
meer over kunnen lezen.  

Deze week sloten er twee Verlengde Schooldag (VSD) activiteiten af, judo en kleuterdrama. 
Bij beide cursussen waren ouders en familieleden van kinderen uitgenodigd om te komen 

kijken naar wat de kinderen allemaal geleerd hadden. Bij kleuter-
drama zijn de kinderen 10 weken aan de slag geweest met leren 
hoe je gevoelens uit kunt beelden. Zijn lieten dat aan hun ouders 
zien. Tijdens de judolessen, voor de groepen 4, 5 en 6 zijn meerde-
re judoworpen geleerd. Ook hier demonstreerden de leerlingen het 
geleerde aan hun ouders. Na afloop kregen de judoërs een heus 
judo-diploma uitgereikt.  

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.  



 

 

Fietsen op de speelplaats 

Er zijn de afgelopen week veel gratis zwerfboeken door ou-
ders en kinderen mee naar huis genomen. Deze boeken zijn 
onderdeel van onze zwerfboekenkast. Deze kast staat in het 
lokaal naast groep paars van juf Marjolijn. Als je eenmaal 
een zwerfboek in je bezit hebt, mag je dat steeds om komen 
ruilen voor een nieuw zwerfboek. Zo kunnen u en uw kin-
deren steeds over nieuwe (voor)leesboeken beschikken. U 
mag natuurlijk altijd even aan juf Erna komen vragen waar 
de zwerfboekenkast staat als u dat wilt weten. Maak er ge-
bruik van! De boekenkast wordt regelmatig aangevuld met 
nieuwe boeken. Zo kun je als ouders op een goedkope ma-
nier, steeds over nieuwe boeken beschikken voor je kind(eren). 

Het komt nog steeds regelmatig voor dat ouders en leerlingen van de hogere klassen fietsen 
op onze speelplaats. Wij vragen u dringend dat niet te doen. Het levert gevaarlijke situaties 
op bij het aan– en uitgaan van de school. Wij verzoeken ouders van oudere kinderen dat 
ook met hun kinderen thuis te bespreken. Ook ouders van jonge kinderen vragen wij hun 
kinderen aan te leren om niet te fietsen op de speelplaats. Jong geleerd is oud gedaan!!! 
Dank voor uw medewerking.  

Opening nieuwe speelhuisje op het kleuterplein 

Zwerfboekenkast 

Op dinsdag 3 december heeft mevrouw Petra Sevinga, de nieu-
we stadsdeeldirecteur van Ypenburg-Leidschenveen het, door 
de gemeente Den Haag aan onze school geschonken, speelhuis-
je op het kleuterplein officieel geopend. Zij deed dat in aanwe-
zigheid en met behulp van de kleuters van de groepen paars en 
blauw. Zij knipte het lint op de glijbaan door, waarna de leer-
lingen weer naar hartenlust konden klimmen en glijden.  

Een heel fijn weekend voor iedereen! 


