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Sinterklaas 
Het Sinterklaasfeest staat voor de deur en op beide locaties is iedereen 
al flink in de stemming. Het belooft een feestelijke dag te worden!  
 

Er is nog overleg op bestuursniveau over het plaatsen van foto’s op Klasbord 
in verband met de gemaakte privacy-afspraken. Tot hier een besluit over is 
genomen,  kunnen we geen foto’s plaatsen. Helaas ook niet van het 
Sinterklaasfeest. We willen u als ouders op de Brasem wel in de gelegenheid 
stellen om van de aankomst van Sinterklaas op het plein (rond 9.00 uur) foto’s 
te maken van uw eigen zoon of dochter. De leerkrachten van beide locaties 
proberen gedurende de dag foto’s in de groepen te maken en deze op 
Klasbord zetten, zodat u wel een indruk krijgt van de sfeer deze dag. Hierbij 
zullen leerlingen zoveel mogelijk onherkenbaar in beeld gebracht worden. 

 
Move a Head 
Om het voor ouders makkelijker te maken de open les van judo bij te wonen, hebben we 
besloten de groepen 2/3 en 3/4 op maandag 3 december tegelijkertijd direct bij het begin van de 
schooldag de judoles te laten volgen. In de vorige nieuwsbrief stond dit nog anders vermeld, dus 
houd de goede tijd aan. De kinderen zijn erg trots op de geleerde vaardigheden dus we hopen 
zoveel mogelijk ouders te ontmoeten in sporthal Morgenstont, Forel 4 in Hellevoetlsuis! 

 
Ouders van leerlingen groep 2/3 en 3/4 : open judo-les op maandag 3 
december  
8.45 - 9.30  groep 2/3 EN groep 3/4 samen. 
 
Ouders van leerlingen groep 5, 5/6 en 7:  
Presentatie-avond woensdagavond 9 januari 2019 in het kleine gymzaaltje 
IN locatie Brasem volgens het volgende rooster: 
18.00-18.45 groep 5         19.00-19.45 groep 5/6            20.00-20.45 groep 7 
 
 

 
Wist u dat? 
* ……..Kendrion gestart is op locatie Bolwerk en Joey maandag start op 
locatie Brasem? Van harte welkom en veel plezier op de Windroos, jongens! 
* …….we op beide locaties nog regelmatig ouders hun kind binnen zien 
brengen?  
*……..we graag willen graag dat u na 14.30 uur contact zoekt met de 
leerkracht? 
*……..we vanaf groep 5 tot en met groep 8 surprises voor elkaar maken? 
*………die surprises uiterlijk maandag 3 december ingeleverd moeten worden op school?  
*……..op beide locaties een tentoonstelling van de surprises zal zijn op dinsdagmiddag 4 
december van 14.15 – 14.30 uur waarvoor u van harte welkom bent? 

 



 
 
Babyproject groep 2/3. 
Juf Tiffany werkt in groep 2/3 sinds enkele weken aan een leuk babyproject. 
En dat natuurlijk niet zonder reden…… zij krijgt binnenkort zelf een baby! Na 
de Kerstvakantie start haar zwangerschapsverlof. We zijn nog druk in 
gesprek om de vervanging tijdens haar verlof goed te organiseren. Zodra dit 
bekend is, krijgen de ouders van groep 2/3 hiervan bericht. Vanaf deze plek 
wensen we juf Tiffany alvast een fijn verlof en straks een prachtig kindje! 
 
Foute Kerst-truien-dag!  
Op vrijdag 14 december willen we meedoen met de actie van Save the Children. Die dag mag 
iedereen in een ‘foute’ kersttrui, kerstjurk of een andere ludieke variant naar school. We gaan in 
de periode tot de Kerstvakantie geld inzamelen voor Save the Children, een organisatie die 
kinderen in rampgebieden, oorlogen en gebieden waar hongersnood heerst, wil helpen met 
kleding, voedsel en onderdak. Speciaal in de decembermaand vinden we het belangrijk dat onze 
leerlingen betrokken zijn bij andere kinderen in delen van de wereld waar zij het niet zo goed 
hebben als wij in Nederland. Op de website van Save the Children kunt u meer lezen over deze 
organisatie en deze actie. https://www.savethechildren.nl  
 
U hoort nog meer over deze actie en hoe er in de klas van uw zoon/dochter aandacht aan 
besteed wordt. Houd Klasbord goed in gaten en…. Leg alvast die foute kersttrui klaar ;-). 
 

             
 
 
Agenda november / december 
3 december                           - kijk-les voor ouders bij de judo voor groep 2/3 en 3/4 
5 december                           - Sinterklaasviering in de alle klassen 
14 december                         - foute kersttruien dag 
20 december                         - avond: Kerstviering op beide locaties  middag: leerlingen vrij  
21 december                         - start Kerstvakantie, iedereen is vrij. 
7 januari                                 - eerste schooldag van 2019 
9 januari                                 - avond: presentatieavond Move a Head groep 5, 5/6 en 7 
 
 
 


