
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 8 – 10 december 2018 

Sinterklaas 
Dinsdag 4 december was het eindelijk zover. 
Sinterklaas bracht samen met zijn pieten een 
bezoek aan onze school. Zijn aankomst was 
voor veel kinderen heel bijzonder.  
De kinderen stonden buiten te wachten en 
Sinterklaas kwam aan op Amerigo.  
Na het ontvangst zijn de kinderen naar binnen 
gegaan en kon het feest beginnen.  
Het mysterie rondom de verdwenen schoenen 
is gelukkig ook opgelost. Sinterklaas heeft de 
politie ingeschakeld en samen zijn ze erachter 
gekomen dat postpiet de schoenen had 
meegenomen. De schoenen zijn nu gelukkig 
weer terug en postpiet heeft beloofd nooit 
meer zoiets te doen zonder het te vragen.   
De groepen 1 t/m 4 hebben Sinterklaas in de 
pakjeskamer bezocht en ’s middags heeft 
Sinterklaas een bezoekje gebracht aan de 
groepen 5 t/m 8. Het was een topdag!  

 

 

Wereldtijd nieuws 
De komende tijd gaan de kinderen van de 
groepen 7 op onderzoek uit naar 
winterfeesten. Deze keer worden de 
presentaties niet in een prezi neergezet. Er 
moet een andere manier worden gekozen om 
te laten zien wat ze ontdekt hebben n.a.v. hun 
onderzoeksvraag. Er moet minstens één 
werkstuk bij zitten in 3-D. 

 

Uitnodiging Kerst 
Dit jaar houden we onze kerstviering op 
woensdag 19 december met inloop vanaf 
17:15 uur t/m 17:30 uur en het diner duurt tot 
19:00 uur. 
Op dinsdag 18 december nemen de kinderen 
hun bord, soepkom,bestek en beker mee 
naar school. Alles graag voorzien van naam en 
in een tas. 
Vanwege het grote succes van voorgaande 
jaren, willen we u vragen om ook nu weer een 
gerecht te bereiden voor het kerstdiner.  
Een voor-, hoofd – of nagerecht, voor 
ongeveer 5 kinderen. 
Van maandag 10 t/m vrijdag 14 december 
hangt er bij iedere klas een intekenlijst. Hierop 
kunt u of uw kind (na overleg met u) invullen 
wat u wilt maken.   
Om gerechten warm te houden, zijn er 
rechauds nodig. Indien u deze te leen heeft, 
kunt u dit aangeven op de intekenlijst.  
Ook vragen we om opscheplepels bij u gerecht 
te doen. 
Wij hopen dat de kinderen weer kunnen 
smullen van vele smakelijke gerechten. 
Namens de kinderen en leerkrachten alvast 
bedankt! 

Vriendelijke groeten, de kerstcommissie.  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

December 

10 Intekenlijst kerstdiner t/m 14 december 

11 Groep 6A naar Drents Museum 

12 Groep 6 en 6A Schaatsen in Emmen 

13 Groep 6 naar Drents Museum 
Jeugdverpleegkundige 08.30 – 12.30 uur 

17 Jeugdarts 08.30-12.00 uur 

19 Kerstdiner 17.15-19.00 uur 

21 ’s middags vrij! 

22 Kerstvakantie t/m 6 januari 

 

Januari 

7 Jeugdarts 09.00-12.00 uur 

8 Oud papier 

29 Groep 7/7A bezoek Gevangenismuseum 

31 Groep 5 bezoek Hunebedcentrum 
 

 


