
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENDA 
 
Donderdag 5 december 
Sinterklaas feest, 
alle leerlingen vanaf 12 uur vrij 
 
Donderdag 19 december 
Kerstdiner 
 
Vrijdag 20 december 
Alle leerlingen vanaf 12 uur vrij 
 
Zaterdag 21 december t/m zondag 5 
januari 
Kerstvakantie 
 
 
 
 

 

Extra Sint en Kersteditie      3 december 2019 

Sinterklaas 

A.s. donderdagochtend 5 december vieren we op school Sinterklaas!  

De kinderen worden gewoon tussen 8.20 en 8.30 uur verwacht in de klas. 

Zorg a.u.b. dat uw kind op tijd is.  

Iedereen mag de jas aanhouden, want rond 8.30 uur gaan we z.s.m. naar 

buiten om Sinterklaas en zijn pieten op te wachten.  

Uiteraard mogen ouders hier ook bij zijn. De kinderen staan met hun 

leerkracht op het plein. Wij verzoeken de ouders, opa’s, oma’s, enz. 

achter het hek te gaan staan. 

Na de ontvangst van Sinterklaas gaan alle kinderen en leerkrachten naar 

binnen en komt Sinterklaas in alle klassen langs. In de groepen 1 t/m 4 het 

langst. In de groepen 5 t/m 8 wordt daarnaast uiteraard ook nog het 

surprisespel gespeeld. Vandaag moesten de surprises ingeleverd worden 

in de klas. Wat hebben we weer creatieve surprises langs zien komen, 

wauw! 

Om 12.00 uur gaan alle kinderen naar huis en dan zijn ze de middag lekker 

vrij. Wij wensen iedereen die dan nog thuis Sinterklaas gaat vieren een 

hele fijne pakjesavond! 

 

Kerst 

De maand december is altijd een bijzondere tijd. Een maand van vieringen, van terugkijken op het afgelopen 

jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Met uiteindelijk een welverdiende vakantie, hopelijk in gezondheid 

en in samenzijn met familie. 

Op school zijn het ook bijzondere weken. Als Sinterklaas weer naar Spanje vertrokken is, gaan wij op school alle 

Sintversieringen weer opruimen en toveren wij de school om in kerstsfeer. De laatste twee donkere weken van 

het jaar wordt er naast het harde werken aan de schoolvakken ook aandacht besteed aan de bijzondere 

kerstperiode. Er staan veel leuke en gezellige kerstactiviteiten op het programma en we krijgen twee 

kerstvoorstellingen. Op donderdagochtend 12 december komt de Kerstband op school (voor groep 1 t/m 8) en 

op maandag 16 december gaan we met groep 5 t/m 8 naar theater KAF voor een superleuke kerstvoorstelling.  

Natuurlijk hebben we ook ons jaarlijkse kerstdiner. Het kerstdiner is op donderdag 19 december. Voor de 

groepen 1 t/m 5 van 17.30 tot 18.30 uur. En voor de groepen 6 t/m 8 van 17.30 tot 18.45 uur. De deuren gaan 

om 17.15 uur open en om 17.30 uur verwachten wij dat alle kinderen in de klas zijn. Binnenkort ontvangt u nog 

uitgebreide informatie over de kerstactiviteiten. 

Op vrijdagmiddag 20 december zijn alle kinderen al vrij en begint de kerstvakantie! 

De kerstvakantie is van 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020. Op maandag 6 januari 2020 hopen we 

alle kinderen weer gezond en wel op school te zien. 
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