
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 25 november 2022 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vandaag thuisonderwijs voor de Strandloper.  
Helaas hebben we deze week te maken gehad met een aantal afwezige collega’s. De 
meeste van hen hebben we kunnen vervangen zodat het onderwijs door kon gaan. 
Het is voor vandaag echter niet gelukt vervanging te vinden voor de Strandloper. De 
leerlingen uit deze groep hebben daarom vandaag thuisgewerkt. We vinden het 
heel vervelend dat deze kinderen vandaag niet naar school konden komen, maar 
zagen geen andere oplossing. We willen de ouders van deze kinderen bedanken 
voor het begrip, het opvangen en begeleiden van de kinderen. Hopelijk is het niet 
snel weer nodig over te schakelen op thuisonderwijs. Mocht dat toch wel het geval 
zijn, dan zullen we dit zoveel mogelijk over de verschillende groepen verdelen om 
ook de lasten zoveel mogelijk te verdelen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet. 
 

 
Sinterklaas 
Vannacht, of eigenlijk vanmorgen zijn er Pieten langs geweest om de schoenen te 

vullen. Alle schoenen zijn gelukkig gevuld      . De Scholekster en het Visdiefje gaan 
alvast langs bij Sinterklaas in het sinterklaashuis. De Scholekster gaat op bezoek op 
donderdag 1 december om 12:45 uur en het Visdiefje gaat op bezoek op dinsdag 29 
november om 10:15 uur. Op 5 december komt Sinterklaas naar onze school, de 
kinderen worden dan gewoon om 8:30 uur in de klas verwacht. De kinderen gaan 
met hun eigen klas bij Sinterklaas langs, we hebben een lekker plekje voor de Sint 
zodat hij rustig aan kan doen. Wie weet krijgen de kinderen dan wat lekkers, maar 
het is ook de bedoeling dat kinderen eigen eten en drinken meenemen.  
We kijken uit naar een feestelijke dag! 
 
____________________________________________________________________ 
 
SCHOOLFRUIT: 
Het schoolfruit voor komende week is: meloen, sinaasappel en appel. 
 

 

VERJAARDAGEN:  
26 november: Mees 
7 december: Mathijs 



 

 
 
 
 

 

OP DE KALENDER:  
 

Maandag 5 december:    Sinterklaasfeest 
Dinsdag 6 december:     studiedag, leerlingen vrij 
Donderdag 22 december:    kerstviering 
Vrijdag 23 december:    leerlingen vrij vanaf 12:15 uur 
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari: kerstvakantie 
 
 

 


