
  

NIEUWSBRIEF  02-12-2022  

 

   Agenda 
    

5/12      Sinterklaasviering 20/12 Kerstviering 
6/12 Inloop tot 8:30 uur 21/12 Speelgoeddag 
  22/12 – 06/01/23 Start kerstvakantie 

 

            

Alle kinderen worden verzocht bij de eerste 
bel van 7:12 uur in de klas te verzamelen. Wij 
gaan dan gezamenlijk naar het grote plein 
waar we de Sint en zijn Pieten zullen 
ontvangen. Na de intocht gaan de kinderen 
weer naar de klas. De Sint en zijn Pieten zullen 
Nijntje tot en met de groepen 5 bezoeken in 
de klas. De groepen 6 tot en met 8 gaan in de 
eigen klas de gedichten lezen en de mooie 
surprises uitpakken. 

De Sint en zijn Pieten worden om 12:15 uur 
weer op het grote plein uitgezwaaid. 

 

Hierna gaan alle kinderen hun tas ophalen bij 
de klas en mogen ze naar huis. We wensen 
iedereen maandag 5 december en misschien 
wel al dit weekend een fijne Sinterklaas toe. 

Vol verwachting klopt ons hart……… Groeten 
van de Sintcommissie 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
De tijd vliegt voorbij.. Nog twee en een halve 
week en dan is het alweer kerstvakantie! Dit 
betekent dat er veel informatie te delen is en er 
nog twee nieuwsbrieven voor de kerstvakantie 
verstuurd worden. 
Voor nu wenst het team alle ouders een fijn 
weekend! 
 

Hij 
komt..........Hij komt............. 

De lieve, goede Sint en zijn gezellige Pieten 
komen dit jaar op maandag 5 december bij 
ons op school! 

Dit wordt natuurlijk een spetterend feest 
voor de kinderen. Het overkoepelende 
thema is dit jaar muziek. De Sinterklaasbingo 
wordt met de Sint afgesloten op het podium. 
De ouders zijn dit jaar welkom bij het 
uitzwaaien van de Sint en zijn Pieten om 
12.15 uur. 

 

 
 



      
 
 
 
 
          
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspiratieweek: “Opgroeien in verbinding” 
Eind januari komt er een trainer van Mijn 
Kleutergroep, het observatie- en 
planningsinstrument dat wij in de 
groepen 1/2 gebruiken, naar het eiland.  
Zij zal op dinsdagmiddag 24 januari een training 
met de leerkrachten van de groepen 1/2 doen 
o.a. over het analyseren van de ingevoerde 
gegevens van leerlingen.  
Deze trainer, Manon Arts, is ook één van de 
deskundigen uit Nederland die meedoet aan de 
Inspiratieweek ' Opgroeien in verbinding' van 
21-26 januari. Er zijn verschillende workshops 
en trainingen voor professionals en ouders. 
Op deze pagina vindt u meer informatie over 
het aanbod, trainers en data/tijden. 
https://sos-kinderenenemoties.nl/curacao-
inspiratieweek/ 
 
 
Verkeersouders gezocht! 
We zien dat ondanks alle goede intenties het 
niet meevalt om het parkeren op de 
parkeerplaats en de verkeerssituatie rond de 
school overzichtelijk en veilig genoeg te 
organiseren. 
Dat is de reden voor de volgende oproep: 
Welke ouders zouden in een groepje van 3-4 
personen als verkeersouders met name de 
parkeersituatie voor en na schooltijd willen 
begeleiden?  
Ik wil hier zelf ook een bijdrage aan leveren en 
zoek daarom enthousiaste ouders die mij willen 
helpen. 
Als u een steentje wilt bijdragen, wilt u dan een 
mailtje naar mij sturen? 
k.arends@schroederschool.net 
 
Art & English: Kerstdorp 
Vorig jaar was ons Sinterklaasdorp een 
daverend succes! Dit jaar maken we een 
kerstdorp en daar gaan we volgende week 
volop mee aan de gang. 
Iedere groep van de school maakt samen een 
huis bestaande uit losse kamers, gemaakt door 
de leerlingen. 
 

 Wat heeft iedere leerling nodig? 
1 doos ter grootte van een schoenendoos. 
(Andere doosjes zijn ook helemaal prima. Een 
verhuisdoos is te groot) 
1 tas waarin de eigen knutselspullen bewaard 
worden. 
 
Kosteloos materiaal dat verzameld mag 
worden: 
wc rolletjes 
eierdozen 
dopjes 
kurken 
kleine doosjes (paracetamol, make-up, thee) 
stofjes 
watjes 
overig leuk knutselmateriaal om de kamer mee 
te versieren. 
 
Hulpouders gezocht! 
Er zijn nog een aantal data vrij om in de klas te 
komen helpen. 
Ik zoek nog hulp op de volgende data van 10.30 
uur tot 12.30 uur. 
Maandag 5 december 
Maandag 12 december 
Maandag 19 december  
 
Have a great weekend! 
Miss Margarita 
 

 
Save the date! 
 

- Op donderdag 19 januari 2023 
organiseren wij een infoavond voor 
ouders van alle groepen over de 
Kanjertraining, als onderlegger van de 
pedagogische huisstijl van de 
Schroederschool. Aansluitend is er een 
nieuwjaarsborrel op het schoolplein. 
De avond begint om 18.00 uur.  

 
Verder informatie volgt voor de kerstvakantie 
via Parro via de leerkracht van uw kind(eren). 
 
 
 

 
 
 
 

https://sos-kinderenenemoties.nl/curacao-inspiratieweek/
https://sos-kinderenenemoties.nl/curacao-inspiratieweek/

