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Beste ouders/verzorgers, 
 
Op de website krijgt u wekelijks te zien wat er allemaal voor interessante dingen 
spelen op school. We hebben echter gemerkt dat het voor iedereen prettig is als 
bepaalde vragen of opmerkingen per mail onder de aandacht worden gebracht. 
 
Iedere maand, te weten de laatste vrijdag van de maand, ontvangt u via de mail een 
brief met de informatie die van belang kan zijn voor de volgende maand. 
 
Deze maandinformatie is daarna ook nog terug te vinden op de website onder het 
kopje Maandinfo. Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen 
zodat u als u op de datum klikt de relevante informatie van die dag vindt. 
 

Algemeen 
Sinterklaas 
Maandag 5 december is de viering van Sinterklaas, de school is om 13:15 uit. 
Studiedag 
Dinsdag 6 december is de tweede studiemiddag van dit schooljaar. De kinderen 
zijn om 12:30 vrij. 
Verkoop kerstbomen op de kinderboerderij 
Donderdag 8 december, dinsdag 10 december en donderdag 15 december is de 
verkoop van kerstbomen, na schooltijd tot 16 uur. 
Boerenkoolmaaltijd 
Dinsdag 20 december is de traditionele boerenkoolmaaltijd voor alle groepen 
behalve 1/2. De groepen van de onderbouw (1/2) hebben een aangepaste viering. 
Kerstmarkt 
Woensdagmiddag 21 december organiseren we weer een kerstmarkt. Vanaf 14.30 
uur bent u hiervoor van harte uitgenodigd op het plein voor het kleutergebouw. Met 
de kerstmarkt zamelen we geld in voor een goed doel: leesboeken voor een kleine 
school in Ghana. 
De introductie voor de kinderen over dit project is woensdagmiddag 7 december in 
de grote zaal van het vo. Dit is meteen de start van het project. Twee weken later 
sluiten we het project af met de kerstmark. Kinderen maken knutsels en lekkernijen 
die verkocht zullen worden, zij mogen muziek maken en ook een van de koren van 
ouders zal er weer bij zijn. Ook Kerst gerelateerde spullen mogen verkocht worden. 
Heeft u nog een ander goed idee? Heeft u vragen? Neem contact op met 
onderstaande personen: 
Eegje voor groep 1-2, 
Robyn voor groep 3-4 
Karen voor groep 5-6 
Hans voor groep 7-8 
Jaarslot 
Vrijdag 23 december is het jaarslot (het jaarlijkse toneelstuk van de medewerkers 
voor de kinderen), de school is om 13:15 uit.  
 Het jaarslot begint om: 
  9.00 uur voor de kleuters 
10.15 voor de groepen 3/4 
11.15 voor de groepen 5/6. 
12.30 voor de groepen 7/8 
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Vanaf vrijdag 16 december hangt de intekenlijst bij de klas van uw kind. We 
verzoeken u om 1 ouder per kind in te tekenen, er zijn helaas niet voldoende 
plekken beschikbaar om aan alle verzoeken te kunnen voldoen 
Kerstvakantie 
Aansluitend aan het jaarslot begint de kerstvakantie (vrijdag 23 december is de 
school is om 13:15 uit), maandag 9 januari hebben we een studiedag, alle werkers 
zijn nog vrij. De werkers worden dinsdag 10 januari 2017 weer op school verwacht. 

De groepen 1/2  
Sinterklaas 

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

 Op maandagochtend 5 december kunt u uw kind om 8.45 uur naar de 
gymzaal van de onderbouw brengen, de tas kan naar de groep gebracht 
worden. We starten die ochtend met een gezamenlijke opening van het 
Sinterklaas feest.  

 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.  

Kerststukjes 
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 
plastic zak voorzien van de naam van het kind. 
          Maandag 12 december: Heidi/ Anita, Anneke/ Gisella,  
           Dinsdag 13 december: Caroline/ Eegje 
           Maandag 19 december: Monique/Wilma en Trudy(Sella)/Anneke 
Kerstviering 
Dinsdag 20 december: Kerstfeest, we starten in onze eigen groep met een 
kerstontbijt in pyjama. Alle kinderen mogen die dag in pyjama op school komen, 
vergeet niet ‘gewone’ kleren mee te geven voor de rest van de dag. Voor het ontbijt 
neemt ieder kind iets mee van thuis, jullie horen nog via de groepsmedewerkers wat 
de kinderen mee moeten nemen. 

De groepen 3/4  
Wijziging datum info-avond Ronding, wordt nu 23 mei 
De datum voor de info-avond van de Ronding, voor ouders van werkers uit groep 4, 
stond eerst op 14 juni, deze datum is verzet naar dinsdag 23 mei 2017. 
Schoen zetten 
De kinderen in groep 3/4 mogen vrijdag 2 december hun schoen zetten op school. 
Hiervoor kunnen ze een schoen meenemen van huis, of hun gymschoen gebruiken. 
Kerststukjes 
Donderdag 15 december maken alle groepen 3/4 hun kerststukjes. De kinderen 
hebben een bakje, kaars, versierselen en wat extra groene takjes nodig. 
Ouderhulp 
In de maand december is er een grote vraag naar extra hulp: bij het maken van de 
kerststukjes en bij de kerstwandeling op 22 december. Hiervoor ontvangt u een mail 
van de groepsmedewerkers. 

De groepen 5/6 
Kerststukjes 
Woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 december maken de werkers van de 
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groepen 5/6 hun kerststukjes, De kinderen hebben een bakje, kaars, versierselen en 
wat extra groene takjes nodig. 
Woensdag: Jennifer/Isa en Yolanke/Karen 
Donderdag: Matthijs/Kim 
Vrijdag: Maarten/Jennifer en Joyce/Karen 

De groepen 7/8 
Informatieavonden voortgezet onderwijs De Bilt 
Voor de ouders van groep 8 werkers zijn er, maandag 12 , dinsdag 13 en woensdag 
14 december,  informatieavonden over het voortgezet onderwijs in de gemeente De 
Bilt. Het aanmeldingsformulier hiervoor heeft u al ontvangen. 
Kerststukjes 
Maandag 19 december maken alle groepen 7/8 hun kerststukjes. De kinderen 
hebben een bakje, versierselen en wat extra groene takjes hiervoor nodig. 
De werkers van de groepen 7/8 maken op school hun eigen kaars. 
Project levensbeschouwingen 
Woensdag 14 en donderdag 15 december brengen alle groepen 7/8 een bezoek 
aan het Catherijneconvent i.v.m. ons project over levensbeschouwingen. 
Hulpouders hiervoor worden door de medewerkers geregeld. U ontvangt hier t.z.t. 
een mail over. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans, Jennifer, Roos, Heidi en Karin 
Teamleiders  

 
 


