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Sinterklaas (herhaling) 
Groep 1 t/m 4 
Ouder van groep 1 t/m 4 hebben keuzelijsten voor 
het cadeau gekregen via de mail. 
Groep 5 t/m 8 
Groep 5 t/m 8 heeft lootjes getrokken in de week 
van 16 november. 
Pietengym 
In de week van 16 november is er een pietgymles 
georganiseerd. 
Nachtelijk bezoek 
Op donderdagnacht is rommelpiet langs geweest 
op onze school. 
Pietenochtend 
Dinsdag 1 december is er voor de groepen 1 t/m 5 
een Pietenochtend met allerlei gezellige  
activiteiten. De kinderen mogen deze dag in 
pietenkleding op school komen. 
 

 
Bezoek Sinterklaas 
En dan is het vrijdag 4 december echt zover! 
Ondanks de Coronamaatregelen brengt Sint een 
bezoek aan school. Helaas zal het deze keer zonder 
ouders zijn en verwachten we Sinterklaas pas later 
op de dag op school. Sinterklaas en zijn pieten 
zullen deze dag op het schoolplein blijven. De 
groepen 1 tot en met 4 brengen om de beurt een 
bezoekje aan hen. De ouderraad zorgt in de kleine 
pauze voor wat drinken en lekkers (naast het 
schoolfruit). De kinderen mogen deze dag 
uiteraard weer verkleed op school komen. 
We maken er met z’n allen een gezellige 
Sinterklaastijd van! 
 

EU schoolfruit   
Aankomende week wordt er op woensdag, 
donderdag en vrijdag de volgende fruitsoorten 
geprobeerd en gegeten…… 

 

 
 

 
Parro (oudercommunicatie-app) 
Tot aan de Kerstvakantie (18-12-2020) voeren we 
een Pilot uit met Parro in groep 1/2. Met Parro 
kunnen we snel en eenvoudig communiceren met 
ouders, gesprekken plannen, foto’s delen, agenda 
gebruiken, etc.  
Direct na de Kerstvakantie gaan we de ouders van 
groep 1/2 bevragen of de app bevalt en voeren we 
een AVG-scan uit door een functionaris gegevens-
bescherming. Als alles positief uitvalt willen we 
Parro schoolbreed gaan inzetten. 

Agenda 

 

Ma. 30 nov. Gymles groep 3 t/m 8 

Di. 01 dec. Pietenochtend gr. 1 t/m 5 – 
leerlingen mogen verkleed 

Woe. 02 dec. Pepernoten bakken gr. 6/7/8 

Do. 03 dec. Zwemmen groep 3/4 & 4/5 
Gymles groep 1/2, 6/7, 7/8 

Do. 03 dec. Cijferlijsten mee naar huis 

Vrij. 04 dec. Sinterklaas 

Woe. 09 dec. OT (ondersteuningsteam) 

Woe. 16 dec. Schoolarts (GGD) groep 2 

Do. 17 dec. Kerstviering (Wél gym voor 
alle groepen, geen zwemmen) 
12.30 uur vrij. 

21 dec.-1 jan. Kerstvakantie, 12.30 uur vrij. 

Ma. 4 jan. ‘21 Luizencontrole 

29 jan. Studiedag vrij 

15-22 feb. Voorjaarsvakantie vrij (LET OP! De 
maandag na de vakantie is een 
studiedag, extra vrije dag dus) 

02-05 april Paasweekend vrij 

27 april Koningsdag vrij 

03-14 mei Meivakantie vrij 

24 mei 2e Pinksterdag vrij 

28 juni Studiedag vrij 


