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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Nieuwe leerlingen 

- Sinterklaas (herhaling) 

- Kerst 

- Eerstvolgende studiedag 

- Volgende nieuwsbrief 

- Extern aangeleverd door de kerk 

-  

- 2 bijlagen:  1 x  nieuwsbrief van de 
Ouder-Kind-Adviseurs en 1 x 
wensenlijst voor kerstpakketten 

 

 
 

Nieuws uit het team 
 
Sinterklaas is weer in het land en dat merken we. De school is mooi versierd en vooral de leerlingen 
in de onder- en middenbouw voelen de spanning van de Sint. We kijken elke dag het 
Sinterklaasjournaal en ook mochten de leerlingen deze week hun schoen zetten. Zie hieronder meer 
informatie over het Sintfeest op woensdag 30 november. Afgelopen weken hebben we ook de 
oudergesprekken gevoerd. Veel leerlingen waren ook bij de gesprekken aanwezig. Dat was best 
spannend soms maar ook heel goed. Bedankt voor jullie betrokkenheid.  

 

Nieuwe leerlingen 
 
In de maand november worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school: 

- Tess van der Schinkel in groep 1/2A bij Juf Sandra, Juf Astrid en Juf Annelies; 

- Tom Kersloot in groep 1/2C bij Juf Marijn. 
Wij wensen hen een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school. 

    

Sinterklaas (herhaling) 
de 
De Sint is in het land. We volgen het verhaal van het Sinterklaasjournaal, misschien is het leuk om 

thuis te kijken.     
 

Surprises groepen 6 t/m 8 
- De surprises bestaan uit een zelfgemaakte creatie met 
gedicht en een cadeautje van 5,00 euro.  
- De surprises worden op dinsdag 29 november op school 
verwacht.  
- Verpak de surprise in een vuilniszak. Het gedicht (in envelop 
voorzien van naam) zit aan de onderkant van de surprise bevestigd.  
- De surprises worden van 15.00 -15.15 uur tentoongesteld. De 

groepen 6 t/m 8 mogen dan bij elkaar kijken naar de surprises. Ouders mogen vanaf 15.15 
ook een kijkje komen nemen.  

  Nieuwsbrief 
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Sinterklaas op bezoek in school op woensdag 30 november 

- Sinterklaas brengt op woensdag 30 november een bezoekje aan onze school! 
- De Sint en zijn pieten zijn al voor 8.30 uur in school aanwezig. Dit betekent dat er dus geen 

aankomst zal zijn op het schoolplein.  
- Via de hoofdingang komen de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 binnen. Zo kunnen ook zij 

de Sint even begroeten in de aula.  
- De groepen 1 t/m 5 beginnen eerst in hun eigen lokaal, waarna ze per groep een bezoekje 

brengen aan de Sint en zijn Pieten. De kinderen mogen verkleed als Sint of piet komen.  
- De groepen 6 t/m 8 gaan de gedichten lezen en surprises uitpakken.  
- Om 11.50 uur verzamelen de groepen 1 t/m 5 in de gangen en zwaaien de Sint en zijn Pieten 

uit.  

Omdat Sinterklaas al op 30 november onze school bezoekt is maandag 5 december een ‘normale’ 
schooldag. 

Kerst 

 

 
 

Kerst 2022 
 
                              
 
Sint is nog volop in het land en de kerst zie je ook alweer tussendoor verschijnen. Hierbij vindt u data 
om alvast te onthouden  
Dinsdag 13 december hangt bij de klassen een intekenlijst voor het kerstdiner. Hierop kan u of uw 
kind aangeven wat hij / zij meeneemt naar het kerstdiner.   
 
In de week van 12 december maken de groepen 1 t/m 8 een kerststukje in de klas. De leerlingen 
hoeven alleen een eigen kaars mee te nemen voor in het kerststukje. Verder wordt alles verzorgd.     
 
Vrijdag 16 december is het een Foute Kersttruiendag. Trek je meeste foute kersttrui aan!!  
 
Op maandag 19 december nemen alle leerlingen hun (plastic) bord, beker en bestek voorzien van 
naam in een tas mee naar school, alvast voor het kerstdiner.  
 
Dinsdagmiddag 20 december gaan de groepen 5 t/m 8 naar de kerk. Zij gaan daar luisteren naar een 
kerstverhaal.   
 
Woensdag 21 december is van 17.30 – 18.30 uur het kerstdiner. De gerechten kunnen om 17.15 uur 
in de klas worden gebracht. Tijdens het kerstdiner wordt door de ouderraad voor de ouders iets 
leuks geregeld, dit hoort u in onze volgende nieuwsbrief. 
De ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 halen hun kinderen bij de klassen op. De kinderen 
van de groepen 5 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten.   
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Op vrijdag 23 december hebben we een kerstviering in de aula met de hele school. 
Jullie als (groot-) ouders zijn daarbij van harte welkom. Het thema van deze viering is: 
Een bijZONder kerstpakket! De bedoeling is dat wij daadwerkelijk kerstpakketten gaan 
samenstellen en wel voor de stichting Help ons helpen 0297. In de week van maandag 12 tot 
en met vrijdag 16 december kunnen er spullen van het bijgesloten wensenlijstje ingeleverd 
worden. In de aula zal daarvoor een verzameldoos klaarstaan. Het is zeker niet verplicht om 
iets in te leveren, maar kijk wat voor jullie haalbaar is.   
Verdere informatie over deze kerstviering krijgt u in de laatste nieuwsbrief.   
  

Eerstvolgende studiedag   
 
Vrijdag 2 december is de eerstvolgende studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen van groep 1 
t/m 8 zijn vrij deze dag. Op deze studiedag gaat het team aan de slag met de thema’s Lezen, Blink en 
de onderbouw gaat nadenken over een nieuwe visie op kleuteronderwijs en meubilair.  
  
De daarop volgende studiedag in 2023 is woensdag 1 februari.  
 
 

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 15 december. 
 

Extern aangeleverd door de kerk in De Kwakel 
 

Voor wie kom jij een lichtje brengen? Zondag 27 november zijn jullie allemaal hierbij uitgenodigd 
om een kaarsje op te komen steken.  

 

Het is zondag een Gezinsviering met uitreiken van de doopschelpen.  

Voorganger diaken Jeroen Hoekstra 
m.m.v. The Bridges & kinderkoor 
 
Ouderavond over de eerste communie: 
Woensdag 7 december 20.00 tot 21.30 uur. 

In de ontmoetingsruimte vertellen we u over de eerst communie en kunt u vragen stellen. Dit is voor 
de ouders van kinderen uit groep 4 en 5. U komt toch ook? 
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Kerstviering  

De St. Jans Geboorte kerk     in de Kwakel is voor 
 
 
 

Jou,  als je in groep 4, 5 of 6 zit:  

Altijd al een keer een  willen spelen? 
 

Of een ,   of willen zijn?  
Dan zoeken wij jou en vinden we het leuk dat je mee wilt spelen in het kerstverhaal op kerstavond : 
24 december om 19:00. 
Opgeven om mee te spelen kan tot 7 december bij Anoeska ( 06- 20901661).  

Wil je eerst nog wat meer weten of vragen? Dan mag je ook  of   
 

Jou, als je in  groep 4, 5, 6, 7 of 8  zit en plezier hebt in zingen:  

Dan zien wij jou graag in ons kerstkoor  tijdens kerstavond: 24 december om 19:00 
Opgeven om te zingen in het koor kan tot 7 december bij Anneke  ( 06-11465465)  

Wil je eerst nog wat meer weten of vragen? Dan mag je ook  of   
 

Spullen: Heeft U thuis nog kerstballen  of kerstslingers  liggen die dit jaar niet meer in U 

kerstboom gaan en U eigenlijk weg wilt doen?  
Dan willen wij deze graag voor de kinderviering op Kerstavond en kunt U contact opnemen met: 
Anoeska  ( 06- 20901661) , Yvonne ( 06-21836295) of Anneke ( 06-11465465) zodat we de spullen 
kunnen ophalen.  
Ook kunt U het afgeven op dinsdagochtend bij het secretariaat : Kwakelsepad 4, 1424 AZ De Kwakel 

Alvast bedankt.  
 

 

Kerstavond op zoek naar…. 


