
 

 
 

 
Maandinfo december 2018  

   
 
5 Sinterklaasviering 
11 bezoek Rijksmuseum Oudheden klas Remco/Rosanne 
13 bezoek Rijksmuseum Oudheden klas Mannie 
19  kerststukjes maken MB 
20 Kerstviering 
21 Kerstontbijt   
31 Sylvestercross 
 
 
Sinterklaas- 5 december 
Woensdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Rond half 9 
verwachten wij Sint op het schoolplein waar we hem zullen toezingen. U kunt uw kind 
bij de leerkracht brengen. Als u wilt blijven kijken, kunt u achter de kinderen gaan 
staan. 
Daarna zullen we Sint met z’n allen welkom heten in de hal en hem nog eens extra 
toezingen. U kunt de ingang van de speelzaal nemen, mocht u willen komen kijken.  
Vanaf 9 uur bezoekt Sint de klassen. Dit gebeurt zonder aanwezigheid van ouders.  
De bovenbouw gaat surprises uitpakken en gedichten voorlezen.  
De kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen een cadeautje van de Sint.  
Bij deze willen wij BONI supermarkt bedanken voor het sponsoren van het 
snoepgoed!  
 
De volgende dag, donderdag 6 december, mogen de kinderen een half uurtje later 
op school komen.  
Vanaf 8.20 is de school gewoon open, en kunnen kinderen gebracht worden 
waarvan de ouders op tijd moeten werken. 
 
 
Bezoek Rijksmuseum van Oudheden - 11 en 14 december 
Aansluitend op het Da Vinci project Egyptenaren, dat in de bovenbouw wordt 
behandeld, gaat de bovenbouw een bezoek brengen aan het Rijksmuseum van 
Oudheden. Het museum heeft momenteel een grote tentoonstelling over de Goden 
van Egypte. De kinderen gaan onder andere imposante beelden zien van goden en 
godinnen, gouden sieraden en rijk beschilderde mummiekisten. Het vervoer gaat per 
trein; hierover krijgt u nog informatie.  
Deze maand gaan de klassen van Remco/Rosanne en Mannie. 
(Groep Remco: dinsdag 11/12, groep Mannie: vrijdag 14/12) 
 
 
Kerststukjes Middenbouw – 19 december 
Zoals ieder jaar gaat de middenbouw kerststukjes maken. Dit willen zij doen op 
woensdag 19 december. Binnenkort krijgt u hier nog informatie over. 
 
   



 

Kerstviering - 20 en 21 december 
Op 20 december om 19:00 uur is onze kerstviering in de Petrus- en Paulus kerk. De 
kinderen moeten om 18:45 uur op school aanwezig zijn.  
Wij lopen met alle kinderen naar de kerk. De ouders vragen we zelf naar de kerk te 
gaan, zodat we om 19:00 uur kunnen beginnen.  
Wij verwachten alle kinderen in de kerk omdat dit een schoolactiviteit is. 
 
Uw gezin is van harte welkom. Het aantal plaatsen in de kerk is beperkt; wilt u 
daarom zeer selectief andere mensen uitnodigen? 
Van oud-leerlingen verwachten wij dat ze bij hun ouders gaan zitten. Jongere 
broertjes en zusjes zijn welkom; wilt u er wel voor zorgen dat zij de viering niet 
verstoren?  
Houdt er rekening mee dat de kerkdeuren pas om 18:45 uur open gaan! 
 
Op vrijdag 21 december starten we de dag met een gezellig kerstontbijt (verdere 
informatie hierover volgt). 
 
 
Start kerstvakantie 
Op vrijdag 21 december begint de vakantie voor alle kinderen om 12 uur. 
 
 
Sylvestercross - 31 december 
Op 31 december vindt deze loop plaats in de Soester bossen. Ter voorbereiding 
zullen we in onze gymlessen hier extra aandacht aan besteden. Voor de 
aangemelde deelnemers volgt t.z.t. de nodige informatie. 
 
 
 
 
 


