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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 
De Sint is weer in het land, 

En er is van alles aan de hand.  

Maandag mochten de kinderen hun schoen zetten. 

We zouden goed opletten, 

En jawel, gisteren zat er een verrassing in, 

Dat was voor deze week een mooi begin! 

 

 

Op 5 december hoopt Sinterklaas ons 

Kindcentrum een bezoekje te brengen. 

Er zijn wel wat problemen dit jaar met de 

stoomboot, dus heeft de Sint gevraagd of hij 

misschien met een helikopter op het 

parkeerterrein voor de school mag landen. Als 

dat maar goed gaat…  

U bent van harte welkom de Sint toe te zingen. 

We verwachten hem rond 8.30 uur.  

’s Morgens zal Sinterklaas alle groepen bezoeken. In de onderbouw zal hij lekker lang de 

tijd nemen om over elk kind iets te vertellen. In de bovenbouw wordt er een 

sinterklaasspel gespeeld met cadeautjes.  

’s Middags heeft elke groep een eigen sinterklaasprogramma.  

 

Op de foto’s kunt u zien dat we zijn verrast met twee prachtige ballonnenpoppen. Sint 

en Piet fleuren onze hal op. Deze hebben we gekregen van Marianne van de Graaf 

(moeder van oud leerlingen van onze school). Haar bedrijf: ‘Marea uitvaartverzorging’ 

bestaat dit jaar 10 jaar. Zij heeft als motto: ‘De verbindende factor voor een liefdevol 

afscheid’ en wilde met haar jubileum de verbinding maken met het dorp en de 

kinderen. Wij zijn erg blij met dit geschenk.  

 

Staking 

De onderwijsbonden hebben opgeroepen om op 12 december te gaan staken 

wanneer er op 5 december geen akkoord wordt bereikt met de nieuwe minister van 

onderwijs.  

Wij hebben begrip voor deze situatie en zijn het ook met een aantal punten eens die 

genoemd worden. Het is goed dat er aandacht gevraagd wordt voor passend onderwijs 

en de salarissen. We maken ons ook zorgen over de vervangingsproblematiek en de 

aanwas van jonge leerkrachten. 



Toch gaan wij niet staken en zal de school op 12 december open zijn. 

Ook wij ervaren werkdruk en de vele administratie. Wij zijn blij met het beleid van de 

Primas-Scholengroep om kleine klassen te formeren en veel aandacht te kunnen 

hebben voor de leerling. We zijn allemaal bevlogen leerkrachten en vragen ons af of nu, 

staken de manier is om aan de bel te trekken en ons vak in beeld te brengen.   

 

Kerst-knutsel-middag 

Op 12 december staat een kerst-knutsel-middag gepland met veel hulp van ouders en 

daar gaan we van genieten. Bent u die middag toevallig vrij, dan bent u van harte 

welkom om te komen helpen. Het belooft een gezellige middag te worden. 

 

Kerstmarkt 

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor onze 

kerstmarkt. Om 15.00 uur zal de burgemeester deze 

kerstmarkt feestelijk openen. Er zal van alles te doen 

zijn, zoals: verkoop van eigen gemaakte spulletjes, 

optredens, bingo, spelletjes. Maar ook lekkere drankjes 

en hapjes. Er kan die middag een kinderkaart gekocht 

worden voor €1,50 waar kinderen spelletjes mee 

kunnen doen en ook wat te eten en te drinken krijgen.  

Ook verkopen we meer dan 80 oude 

schoolwandplaten. (geschiedenisplaten, landkaarten, 

biologie) Wanneer u daar interesse voor heeft: op dit 

moment maken we een soort catalogus met alle platen er in, zodat u ze vooraf kunt 

bekijken. Een deel van de opbrengst tijdens de kerstmarkt zullen we schenken aan 

stichting Kinderdiabetes Zeeland.  

 

We zoeken nog wat (sterke) ouders die op 15 december ’s morgens willen helpen 

opbouwen. We kijken uit naar een gezellige middag! 

 

Kerstfeest 

Op donderdagavond 21 december zijn de kinderen in hun eigen klas welkom voor een 

kerstviering. Dit is van 18.30 uur tot 19.15 uur.  

De volgende dag is het alleen ’s morgens school. Om 12.00 uur begint de kerstvakantie.  

 

Schoenendozen  

Er zijn dit jaar bijna 90 schoenendozen ingeleverd voor ‘actie schoenendoos’ van 

Edukans! We willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam,  

 

Marina van de Giessen 
 

 
Vriend van de school deze maand: 

 

 
Marea uitvaart 

 



 


