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Zwangerschapsvervanging Imme Hagen 
Gelukkig hebben we de zwangerschapsvervanging van onze ib-er, Imme Hagen, 
intern kunnen regelen.  
Anouk Kruijtzer en Anne-Fleur van der Weide gaan samen de vervanging doen. Op 
maandag zal Anouk de ib-taken overnemen, en op donderdag en vrijdag 
Anne-Fleur.  
Wij zijn blij met deze oplossing omdat beide leerkrachten bekend zijn met de 
kinderen, leerkrachten en gang van zaken op school.  
Donderdag 19 december heeft Imme haar laatste werkdag. Voordat zij met verlof 
gaat, zal er een zorgvuldige overdracht plaatsvinden. 
Voor nu nog een paar weekjes werken voor Imme en dan kan ze heerlijk gaan 
genieten van haar verlof. 

 

Tweede koffie-ochtend/kijkje in de klas - 11 december 
Op woensdag 11 december houden we onze tweede koffie-ochtend. Voorafgaand 
aan deze ochtend willen wij u een “kijkje in de klas” geven.  
Van 8.30 tot 8.45 kunt u een bezoekje brengen aan uw kind in de klas. Hoe leuk is het 
als uw kind u vertelt hoe het allemaal werkt in de klas, welke materialen er zijn en hoe 
een agendaplanning werkt?  
Na een kwartiertje wordt de bel geluid en kunt u met alle andere ouders in de hal 
nog een lekker kopje koffie drinken.  
 
 
Sinterklaas- 5 december 
Donderdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Om 8.20 uur staan 
wij klaar op het parkeerterrein aan de Gaesbeekerhof. Wij staan met z’n allen langs 
het spoor om Sint toe te zwaaien, als hij langs reist met de trein. Als u wilt blijven 
kijken, kunt u achter de kinderen gaan staan. 
De parkeerplaatsen langs het spoor zullen die ochtend niet beschikbaar zijn.   
 
Daarna zullen we met z’n allen naar binnen gaan in de hal en wachten op de komst 
van de Sint.  
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.  



 

Half uurtje later - 6 december 
De volgende dag, vrijdag 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. 
 
 
Kerststukjes Middenbouw – 18 december 
Zoals ieder jaar gaat de middenbouw kerststukjes maken. Dit willen zij doen op 
woensdag 18 december. Binnenkort krijgt u hier nog informatie over. 
 
 
Kerstviering - 19 en 20 december 
Op 19 december om 19:00 uur is onze kerstviering in de Petrus- en Pauluskerk. De 
kinderen moeten om 18:45 uur op school aanwezig zijn.  
Wij lopen dan 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 u er rekening mee dat de kerkdeuren pas om 18:45 uur open gaan! 
 
Op vrijdag 20 december starten we de dag met een gezellig kerstontbijt (verdere 
informatie hierover volgt). 
 
 
Start kerstvakantie 
Op vrijdag 20 december begint de vakantie voor alle kinderen om 12 uur. 
 
 
Sylvestercross - 31 december 
Op dinsdag 31 december wordt voor de 39e keer de Sylvestercross gehouden. Het 
hardloopfestijn in de Soester Duinen is inmiddels een goed georganiseerd, 
professioneel evenement.  
Onze school doet mee aan de Scholierencross. Er wordt gestreden in de 
categorieën groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Een team bestaat uit minimaal 4 en 
maximaal 7 leerlingen, jongens en/of meisjes. Voorafgaand aan de cross krijgen de 
kinderen een startnummer en wordt er een teamfoto gemaakt. Na afloop krijgen de 
kinderen iets te eten en te drinken.  
 
Om het geheel goed te laten verlopen hebben wij uw hulp hard nodig. Natuurlijk om 
aan te moedigen, maar ook om hier en daar een handje te helpen.  
 
 U heeft via de mail onderstaande link gekregen om uw kind in te schrijven.  
 
inschrijven Sylvestercross 2019 
 
U kunt uw kind(eren) tot uiterlijk 4 december inschrijven.  

https://forms.gle/6u6VYXD3nBc4gN1g8

