
     SINTERKLAAS SINTERKLAAS  
 
Door middel  van deze brief willen wij u informeren over het Sinterklaasfeest.  
 
Versieren 
 
Op maandag 19 november hebben we m.b.v. een aantal ouders de school weer omgetoverd 
in de sfeer van Sinterklaas. Wij zijn blij dat we voldoende hulp hebben gekregen. Onze dank 
daarvoor. 
 
Groep 1 t/m 4: Schoen zetten 
 
Ook dit jaar mogen de kinderen weer hun schoen zetten. 
Zorgt u ervoor dat uw kind woensdag 28 november een schoen 
meebrengt?Donderdag 29 november krijgt uw kind zijn/haar schoen weer 
terug.  
 
Groep 5 t/m 8: Lootjes trekken 
 
Op woensdag 14 november hebben de leerlingen het verlanglijstje met cadeau-ideeën 
gekregen om in te vullen. Het trekken van de lootjes was gepland op vrijdag 16 november.  
De kinderen hebben dinsdag 20 november een waardebon t.w.v. 5 euro meegekregen.  
Met deze bon kunnen de kinderen een cadeau bij de volgende winkels halen: Hema, Bruna 
en Top 1 toys. N.B. er kan geen geld worden teruggegeven, dus is het verstandig om het 
hele bedrag aan het cadeau te spenderen. 
 
Woensdag 5 december 
 
Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken onze school. De kinderen verzamelen allemaal tussen 
08.15 uur en 08.25 uur op het grote schoolplein. Voor die tijd gaan de leerlingen nog niet 
naar binnen. 
Op het plein kunt u uw kind bij de leerkracht van de groep brengen. Wij verzoeken de ouders 
om een plekje op de stoep bij het fietspad te zoeken.  
De kinderen van groep 1 en 2 nemen hun feestmuts mee.  
 
De kinderen van groep 5 t/m 8 die hun surprise al af hebben, kunnen dit op dinsdag 4 
december na schooltijd in de klas brengen. Anders kan het 5 december voor schooltijd 
(tussen 8.00 en 8.10 uur). 
 
De Sinterklaascommissie: 
 
Namens de Ouderraad: 
Petra Faber, Angelique Peeters en Antoinet van Ochten 
 
Namens de leerkrachten:  
Juf Marijke, juf Duygu en juf Ellen 


