
 

 

Nieuwsbrief 11 
Groepen 1-2 

vrijdag 12 november 2021 

 

Beste ouders van de onderbouw, 

Schoolweek 11 

Op donderdag was het Sint Maarten en zijn wij gezellig met alle kleuters 
gaan zingen in een donker speellokaal. De kinderen liepen met hun zelf 

geknutselde lampionnen, met lichtjes aan, door de school. Terug in de 
groep kregen zij een kleine traktaties. 
 

  
  
Maar het grote hoogtepunt deze week was wel de levering van de banken 
voor de vaste kring. De bijbehorende bakken komen later in het jaar, pas 

dan kunnen wij aan de slag met de aanpassing van het lokaal. Wij gaan 
de bakken onder de banken namelijk vullen met materiaal. Wij hopen 
hierdoor kasten uit het lokaal te kunnen halen en zo meer ruimte te 

creëren.   

 



 
    
 

Volgende week 
 
Vanwege de aangescherpte maatregelen houden wij het halen en brengen 

van de kleuters voor dit moment nog zoals het is. Wij willen jullie vragen 
om buiten afscheid van jullie kind te nemen en het binnengaan van de 
school (met mondkapje) te beperken tot ‘noodgevallen’. 

 
De aankomst van sinterklaas in het land aankomend weekend is voor ons 
het startsein om alle kringen, lessen en werkjes in het sint-thema te 

doen. Vandaar de oproep om met ons lege wc en keukenrollen te sparen 
en deze bij ons in te leveren zodat wij schoorstenen en stoomboten 
kunnen gaan knutselen.  

 
Helaas is er volgende week woensdag geen gym. Wel gaan wij op 
woensdag hard aan de slag om te knutselen voor sinterklaas.  

 
Verder nog 
 

Wij zijn ingeloot voor schoolfruit. Dit betekent dat wij van 15 november 
tot 18 april 2022 voor drie dagen per week fruit en groenten geleverd 
krijgen. De eerste zending met ananassen, appels en waspeen wordt 

aanstaande dinsdagmiddag geleverd. Dit houdt in dat de kinderen 
volgende week woensdag, donderdag en vrijdag geen 10-uurtje mee naar 
school hoeven te nemen, alleen drinken. 

 
 
Fijn weekend! 



Marion, Marja, Rachida, Cathérine, Romea, Jannie, Mylène, Rosa en 

Yvonne 


