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ALGEMEEN 

 

Schoen zetten in je pyjama voor groep 1 t/m 4! 
Nog een paar weken en dan is Sint weer in het land. Van voorgaande jaren weten we dat 

Sint en zijn pieten ’s nachts wel eens een bezoekje brengen aan onze school.  

 

De kinderen mogen daarom hun schoen komen zetten op maandag 18 november om 

18.00u en wel in hun pyjama!  

 

Nadat alle schoenen gezet zijn in de klas, verzamelen de leerlingen van groep 1 t/m 4 

zich op het leerplein van de bovenbouw. Hier gaan we gezellig bij elkaar zitten waarna de 

juffen een spannend sinterklaasverhaal zullen voorlezen.  

Voor de ouders wordt koffie/thee verzorgd op het leerplein van de middenbouw. Wij 

vragen u tijdens het voorlezen ook daar op uw kind te wachten.  

Om ongeveer 18.30u gaan alle kinderen weer naar huis.  

 

Mocht uw kind niet bij de schoenzetavond kunnen zijn, dan 

mag de schoen ook de volgende ochtend meegebracht worden. 

Wilt u ervoor zorgen dat de schoen voorzien is van een naam? 

Op 6 december krijgen de kinderen hun schoen weer mee 

naar huis. 

 

Lootjes trekken groepen 5 t/m 8  
Vrijdag 1 november trekken de kinderen van de groepen 5 t/m 8 lootjes.  

Iedere leerling maakt een surprise met cadeautjes en een gedicht. De cadeaus mogen 

een waarde hebben van €3,50 en daarnaast mag u het nog verder aanvullen met wat 

snoepgoed. Dit valt dus buiten het budget. 

Het is de bedoeling dat de surprise gemakkelijk te openen is voor een kind. Denk hier 

ook aan tijdens het knutselen. 

Als u de surprise wilt opvullen, mag dit alleen met groot materiaal wat gemakkelijk op te 

vegen is. Denk hierbij aan papier of grote stukken piepschuim. Wij willen géén 

partypoppers, confetti, zaagsel of vieze vullingen in de klas. 

Maak de naam van het kind waarvoor u iets maakt zichtbaar aan de buitenkant van de 

surprise. 
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Op donderdag 5 december vieren wij Sinterklaas op school. Dan moeten de kinderen hun 

surprises dus meenemen naar school. Vanaf 8:15 uur mogen ze deze in de klas 

neerzetten. 

 

Op vrijdag 6 december worden alle leerlingen gewoon om 8.30 uur op school verwacht. 

 

Zet je licht aan!  

Op zondag 27 oktober is de 

wintertijd weer ingegaan! 

De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% 

van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige 

verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding 

neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar 

dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de 

fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets 

naar school gaan. 

De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen 

m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een 

sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad 

voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van 

de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting 

wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze 

gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op 

www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie  
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