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Oudergesprekken  
Komende	  week	  vinden	  de	  facultatieve	  oudergesprekken	  voor	  groep	  1	  t/m	  7	  plaats.	  De	  leerkracht	  heeft	  u	  
uitgenodigd	  voor	  een	  gesprek	  wanneer	  zij/hij	  dat	  nodig	  vindt.	  Mocht	  u	  vragen	  hebben	  over	  de	  ontwikkeling	  
van	  uw	  kind	  dan	  kunt	  u	  altijd	  naast	  deze	  data	  een	  afspraak	  maken	  met	  de	  leerkracht.	  We	  wensen	  u	  een	  
prettig	  gesprek	  toe.	  

Voor	  groep	  8	  zijn	  er	  voorlopig	  adviesgesprekken.	  De	  leerkracht	  heeft	  u	  hiervoor	  uitgenodigd.	  	  

	  	  	  

Sinterklaas  
Het	  lijkt	  wel	  of	  de	  Sint	  zich	  steeds	  eerder	  aankondigt,	  het	  is	  begin	  november	  en	  hij	  
heeft	  al	  van	  zich	  laten	  horen.	  In	  de	  supermarkten,	  de	  etalages	  en	  ook	  via	  de	  mail.	  Hoe	  
we	  het	  Sinterklaasfeest	  op	  school	  vorm	  gaan	  geven	  hoort	  u	  t.z.t.	  via	  de	  nieuwsbrief.	  
Onze	  Sinterklaascommissie	  is	  er	  al	  druk	  mee.	  We	  kunnen	  al	  wel	  zeggen	  dat	  wij	  op	  
school	  met	  de	  kinderen	  van	  groep	  1	  t/m	  4	  het	  landelijke	  Sinterklaasjournaal	  gaan	  
volgen. 

In	  Hooglanderveen	  wordt	  altijd	  een	  Sinterklaasfeest	  georganiseerd	  door	  de	  Stichting	  
Sinterklaas	  Hooglanderveen.	  Dit	  sinterklaasfeest	  is	  in	  de	  Dissel	  op	  zaterdag	  25	  
november.	  Hiervoor	  kunt	  u	  een	  kaartje	  kopen	  op	  het	  schoolplein	  op	  10,	  13	  of	  15	  november.	  Informatie,	  data	  
en	  tijden	  vindt	  u	  in	  de	  bijlage	  van	  deze	  nieuwsbrief.	  	  

Vanuit   de  wijk  
Kleuterkerk  over  S int   Maarten     
Kerk	  op	  Schoot	  is	  een	  laagdrempelige	  samenkomst	  voor	  kinderen	  van	  4	  tot	  7	  jaar	  met	  hun	  ouder(s)	  en/of	  
grootouder(s).	  We	  komen	  op	  5	  november	  om	  11.00	  uur	  samen	  in	  de	  Parochiezaal	  St.	  Joseph	  naast	  de	  kerk	  
in	  Hooglanderveen.	  Het	  thema	  is	  deze	  keer	  Sint	  Maarten.	  Rond	  de	  grote	  kaars	  gaan	  we	  zingen	  en	  bidden,	  
we	  luisteren	  naar	  het	  verhaal	  van	  Sint	  Maarten.	  Ook	  maken	  we	  een	  handige	  knutsel,	  die	  op	  de	  echte	  
feestdag	  van	  Sint	  Maarten	  van	  pas	  komt!	  Natuurlijk	  gaan	  we	  tot	  slot	  ons	  eigen	  kaarsje	  aansteken.	  Kom	  je	  
ook	  met	  mama,	  papa,	  oma	  en	  opa?	  

Sint   Maarten  op  11  november     
Op	  de	  feestdag	  van	  Sint	  Maarten	  -‐zaterdag	  11	  november-‐	  start	  om	  18.00	  uur	  een	  lampionnenoptocht	  bij	  
ICOON	  Vathorst	  én	  vanaf	  het	  kerkplein	  in	  Hooglanderveen.	  Met	  je	  lampion	  wandel	  je	  naar	  de	  viering	  om	  
18.30	  uur	  in	  de	  St.	  Josephkerk,	  met	  het	  verhaal	  van	  Sint	  Maarten,	  liedjes	  én	  een	  inzameling	  voor	  
VoedselFocus.	  Neem	  houdbare	  lekkernijen	  en/of	  klein	  speelgoed	  mee	  voor	  kinderen	  die	  het	  minder	  
hebben!	  En	  om	  18.50	  uur	  kun	  je	  dan	  met	  je	  lampion	  langs	  de	  deuren	  om	  zelf	  snoep	  te	  bedelen!	  	  

De	  school	  willen	  we	  ook	  weer	  in	  Sinterklaassfeer	  brengen.	  Dat	  gebeurt	  op	  20	  november	  om	  19.30	  uur.	  
Hierbij	  kunnen	  ze	  uw	  hulp	  goed	  gebruiken!	  Aanmelden	  is	  niet	  nodig	  

	  


