
 

30  november t/m 4 december 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Hieronder weer de weekbrief voor deze week. Afgelopen week zijn de schoenen 

gezet en is iedereen verwend. Allemaal blije gezichten gezien. 

 

Pietengym vanuit de vakleerkrachten bewegingsonderwijs 

Beste ouders en lieve kinderen van de groepen 3 tot en met 8, 

  

Wat is het weer een spannende tijd! Zal de pakjesavond gewoon 

door kunnen gaan? Het is elk jaar maar weer de vraag. Op de 

Morskring gaan we kijken welke leerlingen uit de groepen 3 tot en 

met 8 hun Pietendiploma kunnen halen tijdens de gymles. Op 

maandag 30 november zijn de leerlingen uit de groepen 6 tot en 

met 8 aan de beurt. Dinsdag 1 december is het de beurt aan de leerlingen van de 

groepen 3 tot en met 5. De leerlingen moeten tijdens de Pietengym allerlei 

verschillende vaardigheden oefenen om het felbegeerde Pietendiploma te kunnen 

bemachtigen. Leerlingen mogen tijdens deze Pietengym verkleed als Piet meedoen, 

gymschoenen zijn net als tijdens de normale lessen wel gewoon verplicht.  

  

Met sportieve groet, 

Gymleerkrachten Danielle en Sjoerd 

 

De kleutergroepen hebben deze week al hun Pietengym gehad. Zij zijn allemaal 

geslaagd. 

 

Kerstdiner wordt kerstontbijt 

Sinterklaas moet nog komen op school, als zijn drukke 

“thuiswerkschema” dat toe laat, maar wij willen u toch vast 

informeren over de kerst. 

U bent gewend dat er elk jaar kerst wordt gevierd in de vorm 

van een kerstdiner. Omdat de logistiek van het halen en 

brengen in het donker en met tijden vrij lastig is te plannen, 

hebben wij ervoor gekozen er een kerstontbijt van te maken. 

Gewoon op woensdag tijdens de normale schooluren. 

Het team en de ouderraad zorgen ervoor dat het in en om de school net zo gezellig 

is als in de avond. En uiteraard zien we alle kinderen graag in hun mooie kleding 

naar school komen. Zij krijgen dan een ontbijt aangeboden in de klas. Dit zal een 

persoonlijk ontbijtje worden. Met eigen kleine broodjes en per stuk verpakt beleg. Wij 

maken er met de hele school een hele gezellige, sfeervolle, kerstochtend van. 

Wat hebben we nodig van u? Kinderen in mooie kleding op school en een tasje met 

daarin een bord, beker, bestek en bakje. Na het ontbijt nemen de kinderen dit 

allemaal weer mee terug naar huis. 

 

Werkzaamheden 

Aan de Dijkstraat zijn de komende tijd werkzaamheden. De straat is niet compleet 

afgesloten, maar houdt u hier wel rekening mee tijdens het halen en brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deze week 

Woensdag 2 december   -  Vergadering kinderraad 

Donderdag 3 december    -  Sint viering kleuters tot 12.00 u 

        school 

Vrijdag 4 december   -  Sintviering midden- en 

        bovenbouw continurooster tot 

        14.00 u 

 

Voor in de agenda maand december en januari 

Woensdag 16 december   -   Kerstontbijt 

Vrijdag 18 december   -  Tot 12.00 u school 

Kerstvakantie    -  ma 21 december t/m vrijdag 1 

        januari 

Dinsdag 5 & donderdag 7 januari -  adviesgesprekken groep 8 

Maandag 11 januari   -  Roostervrij groep 1 t/m 4 

Donderdag 14 januari   -  Informatie ochtend nieuwe  

     ouders 

Donderdag 21 januari   -  Studiedag, leerlingen vrij 

 

 

 

Fijn weekend en tot volgende week! 


