
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 11 november 2022 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Gezonde school: Bewegen en Sport.  
Bewegen en sporten: het verbetert niet alleen de gezondheid, motoriek en 
welbevinden van leerlingen, maar draagt ook bij aan de sociaal-emotionele en 
cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarom is onze school aangesloten bij 
‘Schouwen-Duiveland Vitaal’. Via dit programma werken we samen met de 
gemeente aan een sportief aanbod binnen en rond onze school. We vinden het 
belangrijk dat leerlingen met plezier voldoende bewegen en zich motorisch goed 
ontwikkelen. In de toekomst willen we graag het themacertificaat ‘Gezonde school: 
Bewegen en sport’ aanvragen. Daarmee kunnen we iedereen laten zien dat we 
bewegen belangrijk vinden en hier op een goede manier aandacht voor hebben 
binnen onze school. Ik zal jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit 
gebied.  
 
Cadeautje van de bouwbedrijven en architect.  
We hebben een cadeau ontvangen van de bouwbedrijven en de architect: twee 
manden buitenspeelgoed. Nu is buitenspelen helemaal een feestje!  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet  
 
____________________________________________________________________ 
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Wij zijn op zoek naar wat extra helpende handen in de activiteitencommissie. De 
activiteitencommissie is actief betrokken bij het organiseren van diverse 
festiviteiten. Zoals bijvoorbeeld de school versieren met Sinterklaas en kerst, het 
schoolontbijt voorbereiden, het organiseren van een leuke activiteit op de laatste 
schooldag, enz.  
Vind jij het leuk om te komen helpen? Geef je dan op bij juf Suzanne en kom gezellig 
bij de activiteitencommissie.  
 

 
SINTERKLAAS 
Beste ouders/verzorgers,  
Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas in het land. Vanaf deze maandag (7 
november) is het Sinterklaasjournaal te volgen, op school volgen wij dat ook met de 
kinderen. We gaan met de kinderen verschillende activiteiten doen in het 



 

Sinterklaas thema. Op donderdag 24 november mogen de kinderen hun schoen 
zetten, om te voorkomen dat er kinderen hinkelend naar huis moeten zorgt de 
school voor schoenen. Hopelijk komen er dan in die nacht pieten langs om iets in de 
schoenen te doen. Op maandag 5 december komt Sinterklaas langs op school, de 
kinderen beginnen gewoon om 8:30 uur in hun eigen klas.  
 

____________________________________________________________________ 
 
SCHOOLFRUIT: 
Het schoolfruit voor komende week is: waspeen, sinaasappel, appel. 
 

 

OP DE KALENDER:  
 

Donderdag 24 november:    schoen zetten 
Maandag 5 december:    Sinterklaasfeest 
Dinsdag 6 december:     studiedag, leerlingen vrij 
Vrijdag 23 december:    leerlingen vrij vanaf 12:15 uur 
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari: kerstvakantie 
 
 

 
Bijlagen: 
 

• Flyer Sinterklaasintocht Zierikzee 

• Nieuwsbrief campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ 


