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Sinterklaas 

 

 

 
 
 
 

Beste ouders, 
 
Op dinsdag 5 december vieren ook wij het 
Sinterklaasfeest op school. Wij hopen Sint 
en zijn Pieten te ontvangen tussen 8.45 -
9.00 uur op ons schoolplein. U bent 
daarbij van harte welkom. Wij vragen u 
wel voldoende afstand te houden om de 
Sint, Pieten en de kinderen alle ruimte te 
geven. 
Deze dag draaien wij een continurooster 
tot 14.00 uur. Wilt u uw kind daarom, 
naast het gewone pauzehapje ook een 
lunchpakketje  meegeven met iets extra’s 
te drinken? Bij de onderbouw alles graag 
voorzien van naam. De kinderen eten die 
dag met hun leerkrachten. Mogelijk 
vragen de leerkrachten van de onderbouw  
via Klasbord nog om hulp tijdens de lunch 
van 12.15 tot 12.45 uur.  
Die dag zijn er geen overblijfouders en 
gaat de school dus uit om 14.00 uur. 
Mocht u  toch vanwege dit uurtje eerder 
uitgaan problemen ondervinden met 
opvang, geeft u dit dan zo spoedig 
mogelijk aan ons door. Wij zorgen dan op 
school voor opvang tot 3 uur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wilt U deze dag na 15.00 uur toch gebruik 
maken van de BSO, dan dient u zich voor 
die dag gewoon zelf, net als gebruikelijk 
aan te melden. 
Wij hopen op een gezellig Sinterklaasfeest 

met elkaar. 

 
Inpakken 

 

Beste ouders, 

 

Heeft u zich via klasbord ,uit de groep van uw 

kind opgegeven om te helpen met het in  

pakken van de Sintcadeautjes voor de 

groepen 1 t/m 4/5 op as. maandag 27 

november, dan verwachten wij jullie om 19.00 

uur op school. Alvast bedankt voor de hulp. 

Wij zorgen voor wat lekkers bij de koffie/thee. 

Tot dan…! 

 

Groetjes, 

Juf Chantal en Juf Wilma. 
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November 2017 

Do.         30             Les zwerfafval gr. 5a. 9.30 uur-12.00 uur 

 

December 2017 

Di.          5              Sinterklaasviering (continurooster tot 14.00 uur) 

Do.         7             Zwemmen 4/5b 

Di.          19           Zwemmen 3d 

Do.         21           Kerstviering (`s middags zijn de leerlingen vrij) 

Vrij.        22           Start kerstvakantie om 12.00 uur. 

 

 

Vakantierooster 2017-2018 
 

 
 
Studiedagen schooljaar 2017/2018: 
-23 februari; 
-13 juni. 
 
 
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljaar  2017-2018  

Herfstvakantie 14 oktober  2017  22 oktober 2017  

Kerstvakantie  23 december 2017 7 januari 2018  

Voorjaarsvakantie  24 februari 2018  4 maart 2018  

Pasen  30 maart 2018 2 april 2018  

Meivakantie  27 april 2018 13 mei 2018 

Pinksteren  20 mei 2018 21 mei  2018 

Zomervakantie  14 juli 2018 26 augustus 2018 

                             AGENDA 


