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Beste ouders/ verzorgers, 

 

Vandaag is het 11 november. De dag dat 

de kinderen met hun lampion langs de 

deuren mogen. Bij menig voordeur zal het 

licht branden en worden ze met open 

armen ontvangen. Ze zingen hun lied, 

maken een praatje over de prachtige 

lampion die ze hebben gemaakt, krijgen 

iets lekkers en worden nagekeken totdat 

ze verdwijnen in de duisternis op weg naar 

het volgende huis.  

Morgen doet Sinterklaas zijn intrede in 

Nederland. Om 12.00 uur kunnen we live 

volgen op de televisie hoe hij aankomt in 

Hellevoetsluis. Zoals we kunnen zien op 

het Sinterklaasjournaal is het nog wel wat 

chaotisch op de pakjesboot, maar 

Sinterklaas zou Sinterklaas niet zijn om er 

voor te zorgen dat alles goed komt.  

 

Sinterklaas op school 

Sinterklaas komt ook bij ons op school. 

Maandag 5 december komt hij langs om 

zijn verjaardag samen met ons te vieren. 

We zijn al druk bezig om er een leuk feest 

van te maken. We willen hem verrassen en 

daarom vertellen we nog niet alles wat we 

gaan doen. Zodra het kan horen jullie 

meer.  

 

Kerstfeest 

Op 22 december organiseren we een 

gezellige dag op school met allerlei leuke 

kerstactiviteiten en vrijdag 23 december 

gaan we tijdens de kerstbrunch gezellig 

met elkaar eten. Hoe alles verloopt en 

georganiseerd wordt hoort u later van ons.   

 

Oudergesprekken 

In de week van 28 november wordt u in de 

gelegenheid gesteld om in gesprek te gaan 

met de leerkracht van uw kind. Dit zijn 

facultatieve oudergesprekken. Dat wil 

zeggen dat u zelf beslist of u er gebruik van 

maakt. In sommige gevallen kan het zijn 

dat wij u uitnodigen voor een gesprek, om 

iets te bespreken. Binnenkort krijgt u via 

Social Schools een uitnodiging.  

 

Studiedag 

Dinsdag 15 november a.s. zijn de kinderen 

vrij in verband met een studiedag van het 

team. 

 

Muzieklessen 

Na de herfstvakantie is meester Pieter 

weer begonnen met de muzieklessen. Op 

dit moment worden er liedjes gezongen 

voor Sint Maarten, Sinterklaas en later ook 

voor Kerst. Ook zijn ze bezig met muziek 

maken.  

De opbrengst van het muziekconcert in 

juni wordt deze maand geïnvesteerd. We 

schaffen een Partybox aan die we kunnen 



gebruiken tijdens lessen en feesten op 

school.  

 

Jeugdverpleegkundige 

Vrijdag 9 december komt de 

jeugdverpleegkundige van de GGD op 

school. Hij gaat in gesprek met ouders en/ 

of kinderen over de ontwikkeling en het 

welzijn van kinderen. Deze gesprekken 

worden gehouden op uitnodiging van de 

GGD of op initiatief van ouders en altijd op 

afspraak.  

 

Nieuwe digiborden 

Binnenkort krijgen we nieuwe digiborden, 

omdat de huidige borden zijn 

afgeschreven. De klassen die dagelijks 

worden gebruikt krijgen een nieuw vast 

bord, daarnaast krijgen we ook een mobiel 

digibord die we op verschillende plekken in 

de school kunnen gebruiken.  

 

Een weetje: 

De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 

2022 is bekend: samen hebben we € 9.046.765 

opgehaald. Een geweldig bedrag waarmee we 

heel veel kinderen kunnen helpen. En daarvoor 

bedanken we alle kinderen die ervoor gezorgd 

hebben dat deze actie geslaagd is.“ Zonder 

jullie was dit niet gelukt!”, aldus de 

kinderpostzegelactie. 

 

 

Data 

5 december  Sinterklaasfeest  

22 december  Kerstdoedag 

23 december  Kerstbrunch 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Sws Oostermoer 

 


