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Sinterklaasflits 
Inmiddels is op onze school duidelijk te merken dat Sinterklaas is aangekomen in Nederland.  De hal en 
gangen zijn versierd. Het zorgt voor een gezellige sfeer. De voorbereidingen voor een mooi Sinterklaasfeest 
zijn in volle gang. 

Schoen zetten 
Op woensdag 23 november zetten alle kinderen hun schoen. Bij het vullen van de schoen zal Glutenpiet 
rekening houden met kinderen die allergisch zijn voor gluten. Heeft u zelf andere dieetwensen dan kunt u 
hiervoor iets (kleins) aanleveren bij de leerkracht. 

Ontvangst Sinterklaas  
Op maandag 5 december is het zo ver!  Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!  Deze Sinterklaasflits geeft een 
overzicht van alle zaken die op deze dag voor u van belang zijn.  

Alle kinderen worden maandag 5 december tussen 08.20 en 08.30 uur in hun eigen lokaal verwacht.  

De kinderen gaan onder leiding van de leerkrachten naar buiten om zich op het schoolplein op te stellen in 
afwachting van de komst van Sinterklaas. Onder het genot van muziek wachten we vol spanning of de Sint tijd 
heeft een bezoekje aan onze school te brengen. Als dit zo is, zal hij hopelijk rond 08.45 uur arriveren.  

Natuurlijk vinden wij het gezellig als ouders ook willen wachten op de aankomst van Sinterklaas bij school, 
maar de kinderen staan bij hun eigen juffen, zodat zij het overzicht over de groep 
kunnen houden. Als de groepen staan opgesteld, kunnen wachtende ouders 
achter het hek gaan staan (exacte locatie wordt aangegeven). Nadat Sinterklaas is 
verwelkomd en als eerste naar binnen is gegaan, lopen de kinderen de school 
binnen.   

Bij zeer slecht weer wachten alle kinderen binnen op Sinterklaas. In dat geval is 
het voor de ouders wegens ruimtegebrek niet mogelijk om hierbij aanwezig te 
zijn. Als ouders toch bij de aankomst aanwezig willen zijn, dan verzoeken we hen 
vriendelijk niet voor de ramen te gaan staan. Anders zien de kinderen niets van 
de aankomst van Sinterklaas op het schoolplein.  
Viering en surprises  
Ook dit jaar brengt Sinterklaas weer cadeautjes mee voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4. De kinderen 
van de groepen 1/2 hebben een gezamenlijke viering in de speelzaal en zijn die dag vanaf 12.00 uur vrij.   

De groepen 3 en 4 ontvangen Sint met zijn Pieten in hun eigen lokaal.     

De groepen 5 t/m 8 gaan zoals gebruikelijk surprises maken voor elkaar. Vandaag op 18 november hebben zij 
in de klas lootjes getrokken en een zakje met € 4,00 mee naar huis gekregen om een cadeautje van te kopen. 
Er is ook een brief met aanvullende informatie bijgesloten.  De kinderen uit groep 5 en 6 maken thuis een 
surprise met gedicht en nemen dat op maandag 5 december mee naar school. De groepen 7 en 8 maken thuis 
alvast een gedicht, maar knutselen hun surprise op maandag 5 december op school in elkaar.   

Op 5 december worden de surprises en gedichten uitgewisseld. Sint en zijn Pieten zijn deze dag in alle 
groepen even aanwezig.   
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Pauzehapje en lunch  
Een pauzehapje, 10-uurtje (iets lekkers, iets gezonds en iets te drinken) wordt op deze dag door de OAC 
verzorgt. Het is de bedoeling dat de kinderen maandag allemaal een eigen lunch meenemen. Let op! De 
kinderen van de groepen 1/2 zijn vanaf 12.00 uur vrij op deze dag.  

Verkeerssituatie  
Auto’s mogen deze dag niet geparkeerd worden op het Disselplein! Ook niet: 

• bij de ingang van school  
• langs het schoolhek  
• aan de zijkant in de berm  

Dan kunnen alle kinderen de Sint goed (en veilig) zien aankomen. Kom op tijd en bij voorkeur lopend of op de 
fiets.  

Dinsdag 6 december  
Op dinsdag 6 december zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten hebben deze dag een studiedag. Alvast een 
vrolijk en gezellig sinterklaasfeest toegewenst!  

Ouderactiviteitencommissie: Nieuwe ouders gevraagd 
De ouderactiviteitencommissie (OAC) bestaat uit een aantal ouders van onze school. Deze groep ouders 
organiseren samen met de leerkrachten en de evenementenmanager van school evenementen voor de 
kinderen op school. De OAC doet dit met steun van veel andere ouders die zich voor een activiteit opgeven. 
Dat maakt het voor iedereen: commissieleden, helpende ouders, leerkrachten en vooral voor de kinderen 
bijzonder fijn. De OAC is op zoek naar nieuwe ouders die zich willen aansluiten. 
  
De OAC komt 6 avonden bijeen om te vergaderen, deze bijeenkomsten duren ongeveer een uur. In de OAC 
zijn de evenementen verdeeld onder de leden, ieder lid schrijft zich in voor één of meerdere evenementen die 
in een kleine groep georganiseerd worden. U kunt dus zelf, op basis van uw beschikbare tijd, beslissen aan 
welke activiteiten u deelneemt. 
  
Wilt u graag betrokken zijn bij de school van uw kinderen en lijkt het u leuk om in de OAC plaats te nemen, 
meld u dan aan op het volgende mailadres: oac.joseph@kpoa.nl 


