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Beste ouders, 
 
Gisterenavond zijn de kinderen van groep 5-8 naar Orpheus geweest. Al jarenlang 
organiseert de Apeldoorne Sinterklaascommissie een gezamenlijk feest voor alle 
basisschoolleerlingen van die groepen. Ooit zat ik daarvoor in Tivoli en ik vond het reuze 
spannend in zo’n zaal. Voor onze kinderen zal dat vast net zo zijn geweest. 
En zo gaan we langzaam naar het Sinterklaasfeest op school. De eerste surprises komen al 
binnen en samen met de schoenendozen is dat een mooi gezicht. 
En dan Kerst. Weet u het al? Met wie en hoe? Wat een geregel toch allemaal. Wat gaan we 
eten? Lijstjes met boodschappen voor drie zondagen maken. Wanneer zou het niet zo druk 
zijn in de supermarkt… Ben ik niks vergeten? Hebben we wel genoeg? Wel of geen oliebollen 
zelf bakken dit jaar? 
Tsja en er zijn mensen die er om andere redenen heel erg tegen op zien. Iedereen zit gezellig 
bij elkaar en ik, ik zit alleen. Je kan iemand dan heel erg missen. Ook al stook je de kachel op, 
je blijft je van binnen koud voelen. 
Kent u ze? Die mensen? Kunt u er wat mee? Wat een vrolijk Kerstfeest zou dat zijn. 
Het Licht is geboren, Jezus, Zoon van de Eeuwige! Ook voor ons. Laten we zijn Licht 
doorgeven! 
 

1. Sinterklaasfeest 5 december 
5 december staan we, hopelijk droog, met elkaar buiten op de goede Sint te wachten. 
Daarna komen we binnen in de hal samen. Rond 09.15 uur vertrekt Sinterklaas naar 
verschillende groepen. Alle kinderen gaan dan naar hun groep om daar het feest verder te 
vieren. De lunch wordt die dag verzorgd door de Ouderrraad! 
 

2. Kerstfeest 
Groep 1/2 viert dit jaar hun Kerstfeest op 20 december in de hal. Ze doen dat ’s avonds met 
hun ouders. Er wordt al hard geoefend! 
De andere groepen vieren het dit jaar op 22 december in hun eigen klas. Om 12 uur zijn alle 
kinderen die dag vrij en begint de kerstvakantie. 



3. Nieuwjaarsinloop 
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons, elkaar Gelukkig Nieuwjaar te wensen!! We 
willen dit gelijk op de 1e maandag na de vakantie doen. U bent van harte welkom van 08.15 
– 09.00 uur!! Opa’s en oma’s ook!  
De luizencontrole schuift dan een uurtje op..  

 
4. Weekopening > Samen zijn! 

Het kindpanel heeft een andere naam bedacht voor de weekopening. Vanaf januari noemen 
we het Samen zijn!  
We doen het voortaan in de 2e week na een vakantie zodat we nog even de tijd hebben om 
het in te oefenen. 
16 januari is de 1e en hij wordt verzorgd door groep 7/8. U bent om 8.30 uur van harte 
welkom! 
 

5. Uitslag Worstenactie 
De Worstenactie bracht dit jaar bijna €600 op. Het geld is bestemd voor de schoolomgeving 
en we zullen met het kindpanel op zoek gaan naar een goede bestemming. Mike was dit jaar 
3e, Sietse eindigde op de 2e plaats en de winnaar was Jordy. Zij kregen een beker en een 
cadeaubon. Bedankt allemaal! 
 

6. Van het Kindercentrum.nl 
 
Op de peuterspeelgroep hebben de peuters de afgelopen weken 
ontdekt wat er allemaal bij herfst hoort. We hebben de 
veranderende kleuren benoemd en de bomen voor het lokaal in 
de gaten gehouden. Omdat veel kinderen nog wel moeite 
hebben met knippen hebben we bij het thema herfst ons vooral 

gericht op knutsels waarbij wel geknipt moet worden. Zo hebben we herhaaldelijk met 
iedere peuter apart het knippen geoefend. De kinderen vinden het erg leuk om te doen. Ze 
vinden het ook heerlijk om ‘vrij’ te knippen. Dus gewoon knippen om het knippen. Verder 
hebben we natuurlijk ook de herfstliedjes geleerd. Deze werden vaak uit volle borst 
meegezongen. Bij ieder liedje hadden we een bijbehorend plaatje (denk aan kastanjes of 
eikels, paddenstoelen, enz.) 
 
Op de donderdag zijn we weer de peuter+ gestart. Over een klein poosje worden er weer 
wat kindjes 4 jaar en zullen ze overgaan naar groep 1. Met peuter+ krijgen ze de kans om 
alvast te proeven van ‘de echte school’. Heel laagdrempelig mogen ze een uurtje 
meedraaien met de kleuters. Zo wordt het al vast bekend en vertrouwd en zal de overgang 
soepeler verlopen. 
 
De peuterspeelgroep Prinses Juliana is op dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 
uur - 12.00 uur voor kinderen van 2 jaar t/m 4 jaar.    
 
Op de BSO wordt iedere middag heerlijk afwisselend buiten en binnen gespeeld. Het weer 
liet het niet altijd toe om uitgebreid buiten te spelen. Maar ook dan zijn er genoeg dingen in 
het lokaal te doen. De laatste tijd worden vooral de mooiste kunstwerken gebouwd door de 
jongens. Soms zelfs te mooi om kapot te maken voor het opruimen.  



 
De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Ook is er een mogelijkheid voor 
voorschoolse opvang. 
 
Heeft u interesse in de peuterspeelgroep en BSO voor uw kind, dan kunt u contact met ons 
opnemen via www.kindercentrum.nl of bellen naar 088 – 7500800. Ook kunt u natuurlijk 
altijd even binnen lopen op de groep om een kijkje te nemen. 
 

7. Van de MR 
Om u op de hoogte te brengen wat de MR (Medezeggenschapsraad) bespreekt, volgt hier 
een korte toelichting op wat er is besproken. 
Wilt u hier meer van weten, dan bent u van harte uitgenodigd om onze vergadering bij te 
wonen. Deze zijn openbaar.  
Wilt u het wel even laten weten?  
 
Vergadering 15 november  
- Lopende zaken (Op basis van het jaarplan van de MR  worden structurele onderwerpen 
besproken: notulen OR, Notulen GMR, jaarrekening en bestemming ouderbijdrage OR, 
voortgang jaarplan MR)  
- Staking in het onderwijs. 
Hoe denkt het team erover? Wat is de mening van de oudergeleding in de MR? 
Welke consequenties heeft het voor ouders in de praktijk? Denk aan: oppas. 
We volgen de ontwikkelingen in de media.  
- Aanpassingen in het Huishoudelijk reglement MR. 
- Volgende vergadering is 5 februari 2018 om 19.00 uur. 
 

8. Schooltuin, schoolplein 
We zijn met winterstop! 
 

9. Kind op maandag 
Volgt nog. 
 

10. Jarigen in december 
01 december Rosanna Galjé   (gr 8) 
12 december  Dean Nieuwland  (gr 4) 
20 december Dirk-Joost van der Grift (gr 6) 
22 december Sjuul van den Berg  (gr 6) 
22 december Jisse van Luttikhuizen  (gr 8) 
26 december Annemijn de Groot  (gr 7) 
31 december Julian Buitenhuis  (gr 5) 
02 januari Iris Bosch   (gr 7) 
02 januari Maartje Wilbrink  (gr 8) 
06 januari Corné Jeulink   (gr 7) 
 
 
 
 



11. Agenda 
 

05-12 Sinterklaasfeest 

06-12 Kerstversiering ’s morgens 
aanbrengen 

11-12 Groep 1/2 vrij 

12-12 Staking? 

19-12 OR- vergadering 

20-12 Kerstfeest voor de kleuters in 
school.  

22-12 Kerstvakantie, alle kinderen ’s 
middags vrij! 

08-01 Nieuwjaarsinloop tot 09.00 uur 
met ouders en kinderen. 
Luizencontrole 

12-01 Nieuwsbrief 5 

 
Met vriendelijke groet,   
namens het team,  
Martin Kooijmans 


