
 

 

Nieuwsbrief 12 
Groepen 1-2 

vrijdag 19 november 2021 

 

Beste ouders van de onderbouw, 

Schoolweek 12 

De aankomst van sinterklaas in het land afgelopen weekend is vooral voor 
de onderbouw een startsein voor een gezellige (en soms wat drukke) tijd. 

De school is prachtig versierd en door de knutselochtend zijn ook de 
groepen helemaal in sinterklaasstemming. 
 

   
 

   
 

De eerste zending met ananassen, appels en waspeen werd afgelopen 
dinsdagmiddag geleverd. Het is nog even zoeken naar een goede modus. 
De ananassen waren heerlijk maar zorgden wel voor veel extra werk.  

 
Deze week was er helaas geen gym van Charlotte en ook de yogales van 
Ineke viel helaas op de donderdagmiddag uit. 

 
Volgende week 



 
Op woensdag 24 november nemen de kinderen een schoen mee naar 

school. We gaan met alle kinderen in de groep aan het einde van de 
ochtend sinterklaasliedjes zingen en onze schoen zetten.  
 

Charlotte geeft volgende week woensdag weer gymles aan de kleuters en 
hopelijk is Ineke dan ook weer helemaal beter.  
 

We zijn heel benieuwd wat er volgende week in de kratten van het 
schoolfruit zit. De kinderen hoeven wederom volgende week woensdag, 
donderdag en vrijdag geen 10-uurtje mee naar school te nemen, alleen 

drinken. Onze voorkeur gaat uit naar water, of een lege drinkfles die op 
school gevuld kan worden. 
 

Verder nog 
 

We willen weer gaan starten met onze traditionele 'koekje bij de thee’ op 
de vrijdagmiddag. Iedere week trakteert een ander kind op een koekje. 

Voor corona hingen er intekenlijsten bij de groepsdeur, nu maakt de 
groepsleerkracht al een rooster. Deze zal zij z.s.m. met jullie delen. Bij 
het koekje moeten jullie denken aan biscuitjes, ontbijtkoek, lange vingers 
of rozijntjes. Alles met chocolade wordt met de beoogde uitdeler weer 
mee naar huis gegeven. De traktatie moet voorverpakt worden 

aangeleverd, zodat het pak in de groep wordt opengemaakt, vlak voor het 
uitdelen. Is er sprake van allergieën in de groep dan zal de leerkracht 

verdere instructies geven wat er wel niet mag.  

Wij willen zo min mogelijk bezoekers in de school ontvangen. Mocht je 

toch naar binnen ‘moeten’ dan graag met een mondkapje.   

 
Fijn weekend! 

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

Yvonne 


