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4 december 
Sinterklaas 

(continurooster tot 
14.00 uur) 

 
16 december 

Kerstontbijt groepen 1 
tot en met 3 

 
17 december 

Kerstavond groepen 4 
tot en met 8 

Bosgouw: 18.00 – 19.30 
Uithof: 18.15 – 19.45 

 
18 december 

Lesvrije middag 
Start Kerstvakantie 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
Sinterklaas 
Het is al bijna 4 december en dan vieren wij de 
verjaardag van Sinterklaas.  
Het ziet er net als veel momenten nét iets 
anders uit dit jaar op school.  
Geen intocht op het schoolplein, waar het te 
druk zal worden.  
Wel een knus sint feest met de kinderen op 
school. De groepen 1 t/m 5 en Neo1 bezoeken 
Sinterklaas. De groepen 5 t/m 8 en Neo1 maken 
surprises. 
 
De kinderen hebben vrijdag 4-12 school van 
08:30u tot 14:00u. Vanwege het continue 
rooster vragen we of de leerlingen zelf een lunch 
willen meenemen.  
 
Inmiddels is het een dagelijkse praktijk dat de 
ouders na het brengen en halen van het kind 
meteen weer naar huis gaan en dat zal ook op 4 
december zo zijn. 
 
Voor een 10-uurtje wordt gezorgd. Kinderen met 
allergieën nemen zelf iets lekkers mee.  
We hopen natuurlijk dat Sinterklaas onze school 
niet vergeet dit jaar! 
 
De kinderen mogen verkleed komen als piet, denk 
wel aan de regels die nu gelden. Roetveegpieten 
zijn welkom op school.  
 
Schoenen gezet!  
Afgelopen woensdag hebben de leerlingen hun 
schoen mogen zetten op school.  
 
Met spanning wachtten we donderdagochtend 
op de gang tot we de klassen binnen mochten, 
met de grote verrassing dat rommelpiet was 
geweest!  
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Herhaling: Ouderbijdrage 
Er is nu 31% van de ouderbijdrage binnen 
gekomen. 
Wij willen u vragen de ouderbijdrage voor uw 
kind(eren) over te maken op de rekening van 
de Ouderraad. Dit zodat wij ook dit jaar weer 
leuke activiteiten kunnen gaan organiseren. 
Vanwege corona zijn wij genoodzaakt meer 
kosten dan normaal te maken.  
U kunt de ouderbijdrage overmaken op 
rekening NL34INGB0008716410 t.n.v. OR INZ 
de Flierefluiter onder vermelding van de naam 
en groep van uw kind(eren). 
€ 32,50 voor eerste kind € 30,- tweede kind € 
37,50 andere kinderen 
Hartelijk dank namens de Ouderraad (en 
uiteraard uw kind(eren)! 
 
 
Overlast Uithof 
De komende weken wordt het voetpad aan de Uithof 
open gelegd i.v.m. graafwerkzaamheden voor het 
aanleggen van kabels en dergelijke. 
Om de school toch te kunnen bereiken worden er op 
een aantal plaatsen plankieren gelegd.  
Dit betekent dat we meer rekening met 
elkaar moeten houden  voetgangers/fietsers) bij 
aankomst en vertrek van de Uithof. 
 
Ook zal het bouwverkeer toenemen en zal het in- en 
uitrijden van de Uithof soms moeilijk worden. Ons 
advies: kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend 
naar school, of parkeer ergens in de Keiwierde. 
Dit alles zal ook besproken worden in de groepen op 
de dependance, we stellen het op prijs als u dit ook 
doet met uw kind(eren). 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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