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Sinterklaas 
Al twee weken zijn we in de Sinterklaassfeer. De school is weer 
prachtig versierd door ouders. Echt heel fijn!  
De ‘schoentjes’ zijn weer gevuld. Er wordt gezongen en gerapt 
en zo bereiden we ons voor op het bezoek van Sint op 5 
december. En we hebben geluk, Sint heeft toegezegd op 5 
december te komen. Wel iets later dan we gewend zijn.  
Om 9.30 uur verwelkomen we Sint en zijn pieten op het plein.  
U kunt daarbij aanwezig zijn. Na de aankomst van Sint op het 
plein gaan we naar binnen en volgt er een programma voor de 
kinderen. Sinterklaas zal langs alle groepen gaan en de 
kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een programma in de 
bibliotheek van de school met liedjes en dansjes. 
Het belooft weer een bijzondere dag te worden.  
 
 

Vooruitkijkje Kerstfeest 
Nieuw dit jaar is dat wij op school Advent gaan vieren. Advent 
is de periode van voorbereiding op het Kerstfeest. Het begint 
vier zondagen voor Kerstmis en duurt tot kerstavond. Deze 
periode overlapt met Sinterklaas, dus wij zullen vier momenten 
na 5 december uitkiezen waarop we Advent met de hele school 
gaan vieren. Met alle kinderen gaan we luisteren naar een 
verhaal, een kaars aansteken en liedjes zingen. Op donderdag 
22 december vieren we Kerstmis op school. De kinderen maken 
zelf hapjes op school onder begeleiding van ouders.  
Om 17.30 uur is de Kerstviering op school voor kinderen en 
ouders. De kinderen gaan daarna naar hun eigen klas waar ze 
een kerstdiner hebben en voor alle ouders zal er een hapje en 
drankje klaarstaan in het speellokaal of bij geschikt weer 

buiten. Om 19.00 uur kunnen de kinderen uit de klas gehaald worden en  
Prik dus alvast de datum in uw agenda, wij hopen u daar te zien! 
 
 

Kinderen in nood 
Van het sponsorloopbedrag van vorig jaar is nog € 400,00 over. Dit 
geld wordt nog overhandigd aan Stichting Kinderen in nood. Voor de 
zomervakantie was het eerste bedrag al overhandigd, nu nog het 
laatste deel. Dit doen we tijdens een van de adventsvieringen in 
december. De kinderen zullen dan ook meer informatie krijgen over 
wat de Stichting precies doet. 
 
 



Nieuwbouw info 
Vorige week hebben we samen met de Medezeggenschapsraad en enkele ouders gesproken met 
de projectleider van de nieuwbouw en de ambtenaar die onderwijshuisvesting in zijn 
portefeuille heeft. Aanleiding waren de vragen van het team en van ouders over de tijdelijke 
locatie.  
Het gesprek gaf helderheid over de huidige situatie en de uitdagingen die er liggen. 
We kunnen nog niets zeggen over de plek waar de tijdelijke locatie zal gaan komen. We kunnen 
wel zeggen dat, wanneer deze locatie doorgaat, wij daar blij mee zijn.  

 

Agenda 
IPC De units van de komende periode 

- Groep 1/2 Sinterklaas 
- Groep 3/4 Speelgoed 
- Groep 5/6 Uitvindingen en machines 
- Groep 7/8 Nederland Waterland 

5 december: Bezoek van Sinterklaas op school  
6 december: Versieravond Kerst, 19-21 uur  
9 december: Paarse vrijdag 
9, 13, 16, 19 december: Adventsvieringen 
22 december Kerstviering 
 
 

Wist u dat… 
* er gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan wanneer auto’s in de straat stil blijven staan om 
kinderen uit te laten ’s morgens of te wachten tot kinderen uit school komen in de middag? 
* dringend verzoek om uw auto te parkeren bij het brengen en halen!  
* Albert Heijn de pepernoten en ander lekkers aan Sint heeft 
geschonken en dat wordt op 5 december op de Paulusschool 
uitgedeeld. 
* De Sint heeft alvast twee nieuwe fietsen gebracht voor de 
kleuters. De kinderen vinden ze geweldig. Nu is het nog 
wachten op de bakfiets. 
 


