
 

 
 

 
Maandinfo december 2020 

   
 
5 Sinterklaasviering 
10 Streetwise 
11 kerstknutsel (workshops) BB 
16  kerststukjes maken MB 
17 Kerstviering 
18 Kerstontbijt   
31 Sylvestercross 
 
 
Andere Sint- en kerstviering 
Dit jaar zal de Sint en kerst wat aangepast gevierd worden vanwege corona. Voor 
de kinderen worden het twee gezellige, sfeervolle feesten, alleen dit keer zonder de 
aanwezigheid van ouders. Helaas wordt het voor jullie een feest op afstand. Door 
middel van de Parro app zullen we jullie wel mee laten genieten van deze 
feestelijkheden. 
 
Sinterklaas- 5 december 
Vrijdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Helaas dit jaar niet met 
een uitbundig ontvangst op het schoolplein.  
Op de gebruikelijke tijd vanaf 8.20 mogen de kinderen naar binnen. In de hal zullen 
we de Sint met zijn allen begroeten. Vanaf 9.00 neemt de Sint plaats in de speelzaal 
en zullen de onder- en middenbouwklassen hem om de beurt bezoeken.  
 
De bovenbouw gaat surprises uitpakken en gedichten voorlezen.  
De kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen een cadeautje van de Sint.  
 

Op deze ochtend hoeven de kinderen geen pauzehapje mee te nemen, 
omdat ze iets lekkers te eten en te drinken krijgen van school. Voor de 
kinderen met een dieet hebben we gluten- en lactosevrije kruidnoten. 

 
Groep 1 t/m 4 is op de gebruikelijke tijd van 12.00 uur uit. 
Groep 5 t/m 8 is om 14.30 uur uit Zij hebben ‘s middags een talentenjacht. Dit wordt 
georganiseerd door de leerlingenraad. 
 
 
ANWB-streetwise – 10 december 
Op donderdagochtend 10 december houden we praktische verkeerslessen met de 
hele school. Het lesmateriaal wordt verzorgd door de ANWB. De onderbouw krijgt 
het onderdeel “Toet toet” en leert hoe je veilig moet oversteken en verkeersgeluiden 
kunt herkennen. 
Met groep 3 en 4 wordt dieper ingegaan op het onderwerp van veilig oversteken en 
gevaren. Hun onderdeel heet “Blik en klik” en wordt gegeven in de gymzaal. 
Groep 5 en 6 heeft het onderwerp “Hallo auto” en leert over de remweg van een 
auto. Dit vindt plaats op de weg aan de Gaesbeekerhof. Van 8.00 uur tot 12.00 uur 
wordt de weg hiervoor afgezet. 



 

Groep 7 en 8 heeft een praktische verkeersoefening op het schoolplein; deze gaat 
over fietsvaardigheden en fietsbeheersing. 
 
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat, bekijk dan het filmpje op de site: 
http://www.anwb.nl/streetwise 
 
Kerstknutsels Bovenbouw – 11 december 
De leerkrachten van de bovenbouw bieden die middag een aantal workshops aan. 
Kinderen kunnen zelf kiezen aan welke workshop zij deelnemen. U ontvangt hier nog 
nadere informatie over.  
 
Kerststukjes Middenbouw – 16 december 
Zoals ieder jaar gaat de middenbouw kerststukjes maken. Dit willen zij doen op 
woensdag 16 december. Binnenkort krijgt u hier nog informatie over. 
 
Kerstviering - 18 december 
Helaas kunnen we dit jaar niet met zijn allen het kerstfeest vieren in de Petrus en 
Pauluskerk. Ook het alternatieve programma op woensdagavond kan vanwege de 
verscherpte maatregelen niet doorgaan. Dat vinden we echt heel jammer, maar 
het is niet anders. 
 
Uiteraard maken we er met de kinderen een sfeervol feest van. Op 
donderdagmiddag 18 december krijgt de hele school een mooie kerstmusical te 
zien. Ook dit jaar zal groep  7 deze musical opvoeren.  
Wij zorgen ervoor dat u via een livestream de kerstmusical kunt volgen.  
 
Kerstontbijt 
Op vrijdag 18 december hebben we, net als andere jaren, een gezellig kerstontbijt 
(verdere informatie hierover volgt). 
 
Start kerstvakantie 
Op vrijdag 18 december begint de vakantie voor alle kinderen om 12 uur. 
 
Vijf-gelijke dagen model 
Half december ontvangt u een uitgebreide brief van onze bestuurder Jos de Wit a.i. 
In deze brief zal hij u uitgebreid informeren over ons voornemen binnen de SKOSS de 
mogelijkheden te gaan verkennen met betrekking tot een vijf gelijke dagen model.   
 
Sylvestercross - 31 december gaat helaas niet door vanwege corona, maar er is een 
alternatief, zie onderstaand bericht. 
 
De organisatie van de Sylvestercross organiseert dit jaar een alternatief, dat 
corona-proof is en tegelijkertijd een traditie in ere houdt om het jaar sportief af te 
sluiten; “de Virtual Sylvestercross”. Speciaal voor leerlingen en hun ouders is de 
afstand 2 km opgenomen in het programma. Dit kan zowel hardlopend als 
wandelend. 
  
Ouders met leerlingen kunnen (hard)lopen of wandelen in de periode van 27 t/m 31 
december in hun eigen omgeving. (een afstand naar keuze 2, 5, of 10 km) Met een 
app die via de organisatie ter beschikking wordt gesteld kunt u de route lopen.  

http://www.anwb.nl/streetwise


 

Ook krijgen de deelnemers een startnummer gemaild, desgewenst geprint. En 
bovenal steunt elke deelnemer de Bas van de Goor Foundation (sportief met 
diabetes) voor EUR 4,00.  
De lopers krijgen begin januari een leuke herinnering thuis gestuurd, dit is weliswaar 
niet de onder de scholieren populaire beker, maar wel iets ludieks/apart wat een 
herinnering is aan deze bijzondere editie. 
  
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen en/of kijken op onze website 
http://www.sylvestercross.nl/soest/861/virtual-sylvestercross-2020.html 
  
 

http://www.sylvestercross.nl/soest/861/virtual-sylvestercross-2020.html

