
Sinterklaasviering 

Morgen is het dan zo ver, Sinterklaas zal met zijn pieten bij ons op school komen. 

We zullen de Sint en zijn pieten rond 8.45 uur op school ontvangen (De leerlingen 

worden wel gewoon om 8.30 uur verwacht!). Vanaf 9.00 uur zullen zij een bezoek 

brengen aan groep 1 en 2 en daar ook de cadeautjes gaan uitdelen. Vervolgens  

zullen zij de cadeautjes bij groep 3 en 4 langsbrengen. Na de pauze komen ze ook 

nog even bij de bovenbouwgroepen in de klas, waarna ze zullen vertrekken. Onze schooldag duurt net als  

elke woensdag tot half 1 en de kinderen kunnen gewoon hun fruit en drinken meenemen voor de pauze.  
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Kerstbakjes maken 

Om te zorgen dat de klas voor het kerstdiner leuk is aangekleed, gaan we  

dinsdagmiddag 18 december in alle groepen weer kerstbakjes maken. De oase  

en de kaarsen worden door de OR geregeld. Wilt u ervoor zorgen dat de  

kinderen zelf een bakje, versiering en groen meenemen?  

Kerstviering 

Na Sinterklaas, is het ook zo weer kerst. Ook dit jaar vieren we dit op school, 

elke groep in het eigen klaslokaal. Het is ook nu weer de bedoeling dat de  

ouders iets te eten maken voor de kinderen. Het gaat om kleine hap-

jes/hoeveelheden per kind, feestelijk en in kerstsfeer gepresenteerd. Elke  

leerkracht zal het aantal, de hoeveelheid en de samenstelling van de hapjes,  

in samenspraak met de klassenouder, met u communiceren. U kunt het  

gerechtje woensdagmiddag 19 december tussen 17.45 uur en 18.00 uur in de klas brengen. En wilt u alles 

voorzien van naam? Vanaf 19.00 uur is het kerstdiner afgelopen. Alle ouders mogen op 

het schoolplein wachten tot het kerstdiner afgelopen is. Tijdens het wachten biedt de 

OR/ MR u dan een hapje en een drankje aan. Als een klas klaar is meldt de leerkracht 

dat op het plein en dan kunnen de kinderen (en de spullen) opgehaald worden. De kin-

deren nemen voor het kerstdiner een eigen beker, bord en bestek mee naar school, 

voorzien van naam. Graag inleveren in een plastic zak op woensdagochtend  

19 december.  

Nieuwe leerlingen 

Vanaf deze week kunnen we twee nieuwe leerlingen bij ons op school verwelkomen. Gisteren zijn Kaylee 

en Jaymee de Jong begonnen in groep 7 en groep 4. We wensen hen een leuke tijd bij ons op school!  

Daarnaast is Muna Daboura 18 oktober vier geworden en nu ook officieel een leerling bij ons op school. 

Ook haar wensen we een fijne schooltijd! 

 



Oud papier: 15 december 

 
Voor het halen van oud papier zijn wij 

hulp nodig van de volgende ouders:  

 

 Armin Kootstra 

 Sanne Prins 

 Luc & Noud Stegen 

 Thomas Hilhorst 

 

Bij verhindering graag zelf zorgen voor  

vervanging! 
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Belangrijke data:  

Woensdag 5 december 8.30 —12.30 uur:  

 Sinterklaasviering in alle groepen 

Dinsdag 18 december 11.00—13.00 uur:  

 groep 5/6 Ellertsveld 

Dinsdag 18 december 13.15—15.15 uur:  

 kerstbakjes maken in alle groepen 

Woensdag 19 december18.00—19.00 uur:  

 Kerstviering in alle groepen 

Vrijdag 21 december 12.00 uur: 

 Kerstvakantie groep 1 t/m 4 

Vrijdag 21 december 15.15 uur: 

 Kerstvakantie groep 5 t/m 8 

Bijlage:  

Herhaling pleinregels 

Nadat we hebben herhaald wat we graag van de ouders zien bij het parkeren van de 

auto’s, kwam naar voren dat we ook even moeten herhalen wat we graag zien bij het 

roken naast het plein. Er zijn leerlingen die langs ouders moeten lopen die staan te  

roken, en zij vinden dat niet prettig. Vraag is nu of de ouders weer, net als voorheen, 

niet willen roken bij de ingang van het plein maar bij de bomen aan de andere kant van 

de weg. Dankuwel! 

Zolder opruimen 

De komende weken zullen we op school flink gaan opruimen. Er zijn vele spullen waar we anderen vast 

heel blij mee kunnen maken. Door hier een kleine bijdrage voor te vragen, kunnen wij andere dingen  

op school weer financieren. Mocht u interesse hebben in bijvoorbeeld nieuwe mappen of oude school-

boeken, of mocht u iemand weten die hierin geïnteresseerd is, wilt u dit dan laten weten door een mailtje 

te sturen naar msmale@vanroyenschool.nl? Juf Marije zal het opruimen namelijk coördineren. 

 

Rapporten 

Voor we het weten is het weer januari en gaan we weer aan de slag met de  

CITO-toetsen. Daarna zullen er ook weer oudergesprekken plaatsvinden en  

zullen de rapporten ingevuld worden. Wilt u ervoor zorgen dat de rapport (en) 

van uw kind(eren) weer op school zijn? Liefst voor de kerstvakantie. 


