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vrijdag 3 december 2021 

Van boven bekeken.....  
 

De scholen zijn nog open! Dus hebben we vandaag kunnen genieten van een 
fantastisch Sinterklaasfeest. 
Het was even zoeken voor Sint en Piet met een ouderwetse kaart die ook nog van 

Spanje bleek te zijn, en bijna waren ze voorbijgereden aan onze school, maar 
gelukkig wisten ze op tijd rechtsomkeert te maken. De leerlingen van de groepen 

1-5 hebben allemaal een bezoek gebracht aan de Sint die in de speelzaal op hen 
wachtte. Daarna hebben ze de noot(d)pakketjes aan een piet kunnen overhandigen 
en mochten ze tenslotte in de pakjeskamer zelf hun eigen cadeau uitzoeken. 

Ondertussen waren de leerlingen in de groepen 6 t/m 8 druk met het uitpakken van 
de prachtigste surprises. De leerkrachten hebben hun beste gedaan om alle 

leerlingen die vanwege de maatregelen vandaag helaas niet op school konden zijn, 
zoveel mogelijk te laten mee beleven.  

   

 

  
Van de Sint stappen we volgende week over naar de kerst. Als het goed is hebben 

we hiervoor 3 weken de tijd, maar je weet maar nooit. De kerstmusical hebben we 
in ieder geval al naar voren gehaald, zodat we zeker weten dat onze groep 7 
leerlingen op het podium kunnen stralen. We zijn aan het kijken hoe we de ouders 

van de groep 7 leerlingen mee kunnen laten genieten van dit optreden.  
Hoewel er deze week 3 groepen “op scherp” stonden omdat daar 2 besmettingen 

waren vastgesteld, konden deze gelukkig gewoon op school blijven.  
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Hoe anders was dat voor groep 8B. Juf Kirsten haar zoon testte positief, wat 

betekende dat ook juf Kirsten in quarantaine moest. Dinsdag heeft juf Maaike 
ingevallen zodat we alle spullen aan ze mee konden geven. Woensdag en 
donderdag hebben zij thuisonderwijs gevolgd en vrijdag hebben zij wel op school 

surprises gedaan, dit ook omdat juf Maaike een dagje extra kwam! 
Gelukkig mag juf Kirsten zondag testen en als deze 

negatief is, kan groep 8B maandag weer gewoon op 
school lesgeven.  
En bij deze…dank voor uw medewerking bij het ingaan 

van de nieuwe regels! Wij zijn erg blij met jullie als 
ouders!  

 
Fijn Weekend, Romana 

 
p.s. filmpjes van vandaag op Schoudercom en the 
socials.  

 
 

 
Agenda  tot 24 december (activiteiten o.v.b. van Coronamaatregelen) 
   

10 december Kleutergroepen krijgen nieuw meubilair, zie bericht 
verderop 

16 december Kerstmusical groepen 7, alleen voor leerlingen  

17 of 23  

december 

Kerstontbijt ’s morgens  

24 december Vrije dag 

25 december t/m 
7 januari 

Kerstvakantie  

 

Interesse in Kleutermeubilair? 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, krijgen de 
kleutergroepen ook nieuw meubilair. Dit wordt 

vrijdag 10 december geleverd. Mocht u interesse 
hebben om een stoeltje en of tafeltje te willen 

overnemen, dan kan dat. 
We hebben een aantal “kleine” tafeltjes, maar ook 

wat grotere groepstafels (rond, rechthoekig).   
Een Stoeltje met een tafeltje kost 5 euro. Een 
grotere tafel kost 10 euro en een losse stoel 2,50 

euro. (tafels zijn in 2 maten: 53 en 58 cm met 
bijpassende stoel) 

Als u interesse heeft, wilt u mij dan mailen en dan kunt u het vrijdag 10 december 
om 12:15 op komen halen bij het lokaal van uw kind, of bij de hoofdingang als u 
geen kind in de kleutergroep heeft.  

Komt dat niet uit, mag het ook eerder in de week na schooltijd (vanaf woensdag), 
mits we genoeg stoelen overhouden om de leerlingen op te laten zitten.   

U kunt u interesse kenbaar maken door een mail te sturen aan: 
rvanderholst@sophiascholen.nl  Wilt u dan in het bericht aangeven waar u 
belangstelling voor hebt.  

 
 

 
 

 
 

mailto:rvanderholst@sophiascholen.nl?subject=Interesse%20in%20meubilair%20
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Informatie over de kerstperiode 

Op maandag 6 december starten we met de 
voorbereidingen op het kerstfeest. Helaas 
ook dit feest zal een andere invulling krijgen 

dan normaal.  
Afwachtend van wat er nog aan maatregelen 

gaat komen hebben we verschillende datums 
gekozen. We houden u natuurlijk op de 
hoogte van welke datums het gaan worden.  

 
 

 
 Wat is belangrijk voor u als ouders: 

 De kinderen mogen een lampje meenemen naar school voor op hun tafel. 

Wel op eigen risico.  

 Het is lief als kinderen elkaar kerstkaarten willen geven, maar het is niet de 

bedoeling dat ze kerstkaarten gaan uitdelen aan elkaar in de klassen.  

 Dinsdag 14 december: vandaag hebben we een foute kerstdag. Alle kinderen 

mogen iets “fouts” aan. Denk aan kersttrui, rendieroren, kerstslinger om... 

dit is natuurlijk niet verplicht.  

 Musical groepen 7 is op donderdag 16 december. 

Ouders uit deze groepen krijgen daar aparte 

informatie over. 

 Vrijdag 17 december of donderdag 23 december is 

er een kerstontbijt. De kinderen nemen allemaal 

hun eigen ontbijt mee en een bordje + bestek. 

Ook nemen ze een 10 uurtje mee. Tijdens het 

ontbijten hebben we een viering in de eigen 

klassen i.p.v. in de kerk.  

 
Activiteiten die in deze omgeving worden georganiseerd 
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