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Sinterklaasfeest 

Op donderdag 5 december komt Sinterklaas natuurlijk een bezoek brengen aan alle kinderen op de Akker. We 

hopen dat hij rond half 9 met zijn pieten op het schoolplein aan zal komen.  

Wilt u als ouder aanwezig zijn bij de aankomst van Sinterklaas op het plein, dan bent u van harte welkom. Dit zal 

ongeveer 10 minuten duren en daarna zal Sinterklaas snel naar binnen gaan om alle groepen te gaan bezoeken.  

We hanteren de gewone lestijden deze dag. We gaan er een hele leuke dag van maken.  

Groepenverdeling bij tekort aan invallers 

We zijn bezig met het maken van een rooster, waarbij we bij ziekte van één van de leerkrachten de groepen zo 

verdelen, dat er geen groep thuis hoeft te blijven. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie hierover. 

Uitstapje groep 7/8 

Op maandag 9 december bezoekt groep 7/8 Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De leerlingen krijgen daar 
een inleiding en leren over de geschiedenis van kamp Westerbork met aansluitend een rondleiding over het 
kampterrein. We vertrekken deze dag om 8.45 uur met de bus bij school. Omdat wij pas rond 13.45 uur terug op 
school zullen zijn, wordt iedereen verzocht zelf ook even een lunchpakketje mee te nemen voor deze dag. Juf 

Dorothé en juf Ilona zullen de kinderen begeleiden. We hopen dat het een interessante en leerzame dag wordt! 

Groeten van Sint en Piet 

De pieten zijn aan het gluren op onze school al zo’n dag of tien 

En hebben met Sint gesproken over wat ze hebben gezien 

Ze zagen veel vrolijke kinderen die met plezier naar school gaan 

En juffen en een meester die nog steeds genieten van de allermooiste baan 

Ze willen de kinderen graag veel leren en doen hun best hiervoor 

Maar het valt af en toe niet mee, de tijd vliegt erdoor 

Piet zag ook dat als de bel elke ochtend lawaai gaat maken 

Nog een aantal kinderen druk bezig zijn met het ontwaken 

Een aantal minuten later komen ze dan nog snel aangerend 

Maar dan is de juf of meester al begonnen met de les die stond ingepland 

Voor de leerkrachten is dit lastig, maar ook de kinderen voelen zich niet fijn 

Als ze als laatste aanschuiven in een volle klas waar ze al bezig zijn 

Daarom een wijze les voor alle ouders van Sinterklaas en zijn Pieten 

“Wees op tijd op school, dan kunnen de kinderen volop genieten” 

En voor de allerkleinsten in onze school nog een dringend verzoek 

“Niet meer zwaaien voor het raam en ook niet stiekem om de hoek” 

Oud papier 

In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermelden 
van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de 

nieuwsbrief staat de namen vermelden. 



Nieuw speeltoestellen 

Gisteren zijn in de stromende regen de twee nieuwe speeltoestellen geplaatst. En een mooi rood duikelrek. 

Maandag zal het zand onder de toestellen worden aangevuld en daarna kunnen we er volop van genieten. 

Dankzij een heel groot geldbedrag dat de oudervereniging aan school heeft gegeven konden we deze toestellen 

aanschaffen. Heel veel dank daarvoor! 

 


