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VRIJDAG 6 DECEMBER ZIJN ALLE LEERLINGEN VRIJ IN VERBAND MET EEN 

STUDIEDAG VAN DE LEERKRACHTEN. 

 

UITVAL VAN ONZE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER 

 

Onze schoolmaatschappelijk werker Ellen Grim is langdurig uitgevallen vanwege 

gezondheidsklachten. Dit betekent dat zij langdurig afwezig is. Hierdoor zal de 

behandeling van huidige casussen die bij haar liggen wat langer kunnen duren.  

Wij vragen uw begrip hiervoor. 

 

 

SINTERKLAASFEEST 5 DECEMBER 

 

Afgelopen donderdag zijn er in elk geval een aantal Pieten, op school 

geweest, want de schoenen waren gevuld. Ook waren er her en der 

vegen en afdrukken van Piet de Smeerpoets te zien… 

Zoals eerder vermeld is, hebben we Sinterklaas uitgenodigd om op 5 

december bij ons op school zijn verjaardag te vieren. We willen 

Sinterklaas en zijn Pieten ontvangen op de parkeerplaats aan de 

voorkant van het hoofdgebouw.  Het trottoir en het grasveld rondom 

de parkeerplaats zijn gereserveerd voor de kinderen. Die morgen is de parkeerplaats 

afgesloten voor al het verkeer, ook de parkeervakken aan de 45e straat willen we vrij 

houden. We zullen dit ook met afzetlint duidelijk maken. Parkeren kan op de 

parkeerplaatsen tussen het schoolgebouw en de gymzaal (Slingert). 

Wij hebben in elk geval veel zin in een mooi, leuk en gezellig Sinterklaasfeest, met 

mooie optredens, leuke surprises, leuke Pieten en natuurlijk met Sinterklaas! 

De Sintwerkgroep. 
 

 
 

 
Voorleeskampioen 

Afgelopen woensdag 27 november hebben 7 klassenwinnaars in een spannende finale 

samen met alle andere voorlezers uitgemaakt wie zich dit jaar de voorleeskampioen van 

school mag noemen. 

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

Marte uit de groep van Marja is uiteindelijk de winnaar geworden een gedeelde tweede 

plek was er voor Britt, groep van Nicole/Audrey en Rosali uit de groep van Manon. 

Veel succes gewenst aan Marte voor de Wijchense finale in januari! 

 

BRUNA BOEKEN-ACTIE 

 

Tijdens de afgelopen Kinderboekenweek, zijn er door jullie 

kassabonnen gespaard!  

Na inlevering van die bonnen bij de Bruna, mocht de school 

voor bijna 100 euro aan boeken uitgeven. 

Hartelijk dank aan iedereen die mee gespaard heeft!             

                                                                                       

                                                                                        

                                                         
 


