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Beste ouders en verzorgers,  
 
De lootjes zijn getrokken, veel werkers komen met Pieten Pak of Sinterklaasmijter naar school. De 
feestmaand december staat voor de deur, met vieringen, mooie lichtjes, boerenkoolmaatlijd én dit 
jaar weer een Jaarslot. We zijn heel blij dat het Jaarslot na 2 jaar coronabeperkingen weer door kan 
gaan.  Wij hebben er veel zin in. 
 

Algemeen 
 
Ouderbijeenkomst 30 november 
Woensdag 30 november organiseren we een ouderbijeenkomst over de communicatie van 
de school. Eén van de vragen is bijvoorbeeld of de school je voldoende informeert over de 
vorderingen van je kind. Tot nu hebben zich 9 ouders aangemeld. Er is plaats voor meer 
ouders. De bijeenkomst vindt plaats in de teamkamer op de zolder van het kleutergebouw 
op woensdag van 9.00 tot uiterlijk 10.30. 
In een reply op deze mail kun je je opgeven. 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas vieren we op de aloude vertrouwde manier met een toneelstuk voor de kleuters en lootjes 
trekken in de groepen 3 t/m 8.  
We vieren dit feest op maandag 5  december. De school is dan om 13.15 
uit. 

 
Kerststukjes 
Op verschillende data in december maken alle groepen weer kerststukjes. 
Hieronder krijgt u daar per bouw meer informatie over.  
 
Boerenkoolmaaltijd tijdens de kerstviering. 
Op dinsdag 20 december vieren we Kerst in alle groepen. Volgens onze vaste 
traditie eten we die dag samen boerenkool met de werkers. De kleuters 
vieren het op de vertrouwde manier met een kerstontbijt in pyama.  
 
Jaarslot vrijdag 23 december 
Vrijdag 23 december is het Jaarslot in de Grote Zaal van het VO. Dit een cadeau van de medewerkers 
aan de werkers. Dit is een creatief spektakel in de vorm van een musical. 
Het Jaarslot begint om: 
  9.00 uur voor de kleuters 1/2 , 
10.15 uur voor de groepen 3/4, 
11.15 uur voor de groepen 5/6, 
12.30 uur voor de groepen 7/8. 
Vanaf vrijdag 16 december hangt de intekenlijst voor kaartjes voor het Jaarslot bij de klas van uw 
kind. We verzoeken u om maximaal 1 ouder per kind in te tekenen, er zijn niet voldoende plaatsten 
beschikbaar om aan alle verzoeken te kunnen voldoen. 
 
Kerstvakantie start op vrijdag 23 december om 13.15 uur 
Na de kerstvakantie worden de werkers maandag 9 januari 2023 weer op school verwacht. 

De groepen 1/2 
 
Sinterklaas 

 Vrijdag 2 december mogen alle kinderen van de onderbouw hun schoen zetten 
op school. Hiervoor kunnen ze een schoen meenemen van thuis.    

 De kinderen hebben op school lootjes getrokken. Op school hebben we voor 
elkaar een cadeautje gemaakt (dit hoeft dus niet thuis)  

 Maandag 5 december starten we de ochtend met een gezamenlijke opening van 
het Sinterklaasfeest. Zodra iedereen op school is gaan we naar de gymzaal om te 
kijken naar de voorstelling over Sinterklaas en zijn Pieten.  

De school sluit deze dag om 13.15 uur.  
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Ouderhulp 
Tijdens de Sint viering hebben we ouderhulp nodig.  
Via de Parro ontvangt u daar bericht over van de groepsmedewerkers.   
 
Cadeau mee naar school, naam erop 
Dinsdag 6 december mogen de kinderen één cadeau dat zij gekregen hebben mee naar school 
nemen; om te laten zien, erover te vertellen en om mee te spelen.   
Dit cadeau graag voorzien van de naam van het kind en in een tas. 
 
Snoepgoed mee naar school? 
We zien tijdens het eten en drinken dat sommige kinderen snoepgoed mee 
naar school hebben. Dit zorgt ook voor scheve gezichten bij de andere 
kleuters. We willen jullie vragen dit voor thuis te bewaren.  

 
Kerststukjes  
We gaan dit jaar de stukjes maken op vrijdag 16 december met behulp van ouders. Vanaf vrijdag 10 
december kunnen ouders zich inschrijven via Parro. Per groep hebben we vier ouders nodig. De 
tijden per groep worden nog via Parro gecommuniceerd.  
Voor het maken van de kerststukjes hebben de kinderen nodig: 

- een bakje, extra groene takjes, een kaars en natuurlijke versierselen. 
Graag alle spullen in een zak voorzien van de naam van het kind. Oase wordt op school geregeld. 
 
Kerstviering 
Dinsdag 20 december vieren we het kerstfeest.  
Alle kinderen mogen die dag in pyjama op school komen, vergeet niet 

de naam erop).  We starten in onze eigen groep in het grote bed in pyjama en 
gaan daarna gezellig met elkaar aan het kerstontbijt.  
Voor het ontbijt neemt ieder kind iets mee van thuis. Jullie horen nog via de 
groepsmedewerkers wat de kinderen mee moeten nemen 

 
Vrijdag 23 december Jaarslot om 9.00 uur 
Dit jaar is er weer een jaarslot in de Grote Zaal bij het VO. Verschillende medewerkers van de 
Werkplaats voeren voor de kinderen een toneelstuk op. De voorstelling voor 1/2 is om 9.00 uur.  
Voor een aantal ouders is er ook plek om te komen kijken, hiervoor is een kaartje nodig. Er komen 
hiervoor inschrijflijsten bij de groep te hangen (zie Algemeen). 
De school is om 13.15 uit.  
 

De groepen 3/4 

 
Sinterklaas  
In onze bouw zijn de werkers ondergedompeld in de Sinterklaastijd.  
We zijn bezig met het project Het Huis van Sinterklaas. We kijken naar 
kastelen en bezochten het Catharijneconvent om een blik te werpen in het 
logeerhuis van Sinterklaas. Voor onze werkers een mooi moment om in een 
museum te zijn. 
 
Vorige week hebben de werkers in alle groepen lootjes getrokken en mee 
naar huis genomen. Dit lootje is onderdeel van een brief waarop we 
uitleggen wat de bedoeling is. Alle kinderen hebben deze mee naar huis 
genomen. Mocht uw kind hier niets van weten, of het lootje niet meer vindbaar is, neem dan contact 
op met de medewerker. Uw eventuele vragen over het te maken cadeau, kunt u ook bij de 
medewerker van uw kind stellen. 
Op maandag 5 december nemen de werkers hun cadeau mee naar school en maken we er een 
mooie viering van in de groep.Wij verheugen ons op een gezellig Sinterklaasfeest. 
De kinderen zijn deze dag om 13.15 uur uit.  

  
Kerststukjes 
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Op donderdag 15 december maken alle werkers een kerststukje op school tijdens de natuurles bij de 
kinderboerderij. Als voorbereiding hierop zullen zij tijdens een natuurles kaarsen trekken voor in het 
kerststukje. Op school krijgen de kinderen de Oase. U hoeft voor het kerststukje alleen een klein 
bakje, groene takjes (hulst met besjes  dennentakjes  dennenappeltjes) en wat versiering mee te 
geven. Woont u in een groene omgeving, dan is het fijn als u wat extra groen meegeeft voor andere 
kinderen  
 
Kerstviering 
Na 5 december starten we met het project 

 in alle l  en maken we een reis 
om de wereld om te ontdekken hoe andere 
landen op eigen wijze kerst vieren.  
 
Op dinsdag 20 december vieren we kerst in 
de groep met de traditionele 
boerenkoolmaaltijd. 
 
Vrijdag 23 december Jaarslot om 10.15 uur 
Dit jaar is er weer een jaarslot in de Grote Zaal van het VO. De voorstelling voor 3/4  is om 10.15  uur. 
Voor een aantal ouders is er ook plek om te komen kijken, hiervoor is een kaartje nodig. Er komen 
hiervoor inschrijflijsten bij de groep te hangen (zie Algemeen). 
De school is om 13.15 uit. 
 

De groepen 5/6 

 
Sinterklaas 
Op maandag 14 november hebben de werkers een lootje getrokken. 
De werkers maken thuis voor het kind dat ze hebben getrokken een 
cadeautje en een gedichtje. Dit mogen ze op maandag 5 december 
mee naar school nemen. Die dag wordt er met de zelfgemaakte 
cadeautjes en wat lekkers Sinterklaas gevierd in alle groepen.   
Mocht u nog vragen hebben over het te maken cadeautje of gedichtje 
of hulp hierbij willen, stuur dan een Parro naar de medewerker van uw kind.  
De school sluit op deze dag om 13.15. 
 
Project Midwinter 
In 5/6 zijn we begonnen met het midwinterproject. Een project vol mooie verhalen, filosofielessen, 
dramalessen en creatieve opdrachten. We besteden aandacht aan licht en donker, aan geven en 
nemen, aan de natuur, aan samen vieren en muziek maken. Werkers maken lichtjes en gedichten voor 
elkaar en we bezoeken het Catharijneconvent in Utrecht. Hier bezoeken wij de tentoonstelling "Weet 
wat je viert". 

 op donderdag 8 december (groep Matthijs/Karen, Hester/Isa, Yolanke/Emily en 
Monique/Lonneke). 

 op woensdag 21 december (groep Max).  
Voor die bezoeken hebben we drie begeleiders per groep nodig. De medewerker van uw kind heeft 
hierover al een Parro gestuurd. 

 
Kerststukjes 
Op donderdag 15 december gaan alle kinderen in 5/6 een kerststukje 
maken. Wilt u uw kind daarom die dag het volgende meegeven:  
een bakje, groene takken en versierselen.  
Tijdens de natuurlessen gaan we kaarsen trekken met alle werkers uit 
5/6. Een kaars hoeft u dus niet mee te geven. Oase is ook op school 
aanwezig. Wilt u uw kind niet een te groot bakje meegeven? Een 
klein bakje is makkelijker te vullen met oase en past beter op de 
tafeltjes in de groep. 
 
Kerstviering  
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Op dinsdag 20 december vieren we Kerst in alle groepen. Volgens onze vaste traditie eten we die 
dag samen boerenkool met de werkers, lezen we het Kerstverhaal voor en doen we verschillende 
creatieve activiteiten in de groep.  
 
Vrijdag 23 december Jaarslot 11.15 uur 
Dit jaar is er weer een jaarslot in de Grote Zaal van het VO. De voorstelling voor 5/6 is om 11.15  uur. 
Voor een aantal ouders is er ook plek om te komen kijken, hiervoor is een kaartje nodig. Er komen 
hiervoor inschrijflijsten bij de groep te hangen (zie Algemeen). 
De school is om 13.15 uit. 
 

De groepen 7/8 

 
Viering Sinterklaas 
Op maandag 5 december vieren alle werkers uit de bovenbouw  Sinterklaas. De 
kinderen hebben lootjes getrokken en hebben 1 cadeau gemaakt voor een 
klasgenoot. Maandagochtend mogen de cadeaus worden meegenomen naar school.  
De 8e jaars zorgen in alle groepen voor een feestelijke invulling! 
De school eindigt deze dag om 13.15. 
 
Project "Levensbeschouwingen" 
Van 12 tot en met 23 december staat het project "Levensbeschouwingen" op het programma in de 
Bovenbouw 7/8. Tijdens dit project houden we ons bezig met een aantal grote 
levensbeschouwingen: Het Christendom, Het Hindoeïsme, De Islam, Het Boeddhisme, het 
Humanisme en het Jodendom. De kinderen krijgen informatie te lezen en te zien over de 
verschillende feesten, de "Heilige huisjes" en de verhalen over de oorsprong.  
 

Daarnaast brengen alle 7/8 groepen in december een bezoek aan het 
museum Het Catharijneconvent in Utrecht. Hier bezoeken wij de 
tentoonstelling "Weet wat je viert". 
De groepen van Renee/Ids, Bjorn/Jennifer en Gerben/Hans gaan op 
woensdag 14 december met de bus naar het museum. De groepen 
van Sanne/Lonneke en Maarten/Robyn gaan op vrijdag 16 december 
met de bus naar het museum.  

 
Kerststukjes maken 
Op vrijdag 16 december maken de kinderen onder leiding van Matthijs kerststukjes bij de 
kinderboerderij. De kinderen nemen zelf een bakje en groen mee. Natuurlijke versiersels mogen 
natuurlijk ook mee worden genomen. Liever geen glitter en plastic spulletjes. Oase wordt op school 
geregeld. 

 
Kerstviering met boerenkoolmaaltijd 
Op dinsdag 20 december hebben we de kerstviering in de Ronding 
met onze werkers. Alle groepen werken mee aan deze viering.  
Deze dag wordt afgesloten met de traditionele boerenkoolmaaltijd. 
De kinderen mogen feestelijke kleding aan op deze dag.  
 
Vrijdag 23 december Jaarslot 12.30 uur 
Dit jaar is er weer een jaarslot in de Grote Zaal van het VO. De voorstelling voor 7/8 is om 12.30  uur. 
Voor een aantal ouders is er ook plek om te komen kijken, hiervoor is een kaartje nodig. Er komen 
hiervoor inschrijflijsten bij de groep te hangen (zie Algemeen). 
De school is om 13.15 uit. 
 

 
Met vriendelijke groet,  
namens het team, 
 
Anne-Mieke Bulters  
Directeur basisonderwijs  


