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Belangrijke data 
 

4 december   Sintviering 

8 december   Kerstcircuit groepen 3 - 8 

9 december   Leerlingenraad 

16 december   Kerstviering gehele school en  

    kerstvoorstelling groep 3 (17.00 - 18.30 uur) 

19 december   Eerste dag kerstvakantie 

4 januari    Eerste schooldag nieuwe jaar 

28 januari    Verkleedfeest 

29 januari    Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

Inzamelingsactie Speelgoedbank:  
    Een groot succes!!! 

In de week van 9 t/m 13 november hebben we met z’n allen  

speelgoed ingezameld voor Stichting Speelgoedbank Den Helder. 

SUPERTROTS zijn wij op de grote hoeveelheid speelgoed die jullie 

allemaal voor ons hebben meegenomen. Middenin een maand met alle  

feestdagen is het toch geweldig om zoveel speelgoed te kunnen  

doneren!! Namens alle vrijwilligers van de Stichting Speelgoedbank en 

diverse gezinnen zeggen wij nogmaals: BEDANKT!!! 



 Sintviering 

De Sint en zijn Pieten sliepen dit jaar bij ons in de aula. Het zorgde voor spannende en vooral         

hilarische momenten. Waarbij we met z’n allen op onderzoek konden gaan en een klein inkijkje       

kregen in het leven van de Sint in Nederland! En daarnaast was er o.a. ook nog ‘De letterwinkel’,   

’Het paard van Sinterklaas’, het Sintcircuit, Pietengym en de pakjesboot. Kortom: Het waren weer   

geweldige weken! Alle ouders en verzorgers die ons hebben geholpen: Enorm bedankt. Zonder jullie 

zou het niet zo’n succes zijn geweest!!! 



Kerstviering 

 

Dit schooljaar is de kerstviering net even anders dan anders. In verband met 

Corona zijn we noodgedwongen de kerstmaaltijd een klein beetje anders, op 

veilige wijze vorm te geven. Dat willen we doen als volgt:  

 

• De kerstviering vindt gewoon net zoals altijd plaats op woensdagavond 

16 december, van 17.00 - 18.30 uur; 

• De kerstvoorstelling / musical van groep 3 start rond 17.10 uur (tot     

ongeveer 17.30 uur). We kunnen helaas niet allemaal samen kijken in 

de aula, enkel groep 4/5 zal als publiek fungeren. Mediabedrijf Druktemaker zal de voorstelling 

voor ons filmen en via een livestream in alle klaslokalen uitzenden; 

• Druktemaker zorgt tevens voor een livestream thuis: Zo kunnen alle ouders en verzorgers van 

alle leerlingen in groep 3 gewoon lekker vanuit de huiskamer meekijken!!!; 

• Normaal gesproken doen wij een beroep op de culinaire kwaliteiten van ouders. Ditmaal zorgt de 

school zelf voor een gezellige maaltijd. 

BRENGEN: 

• We starten om 17.00 uur. De deuren van de school gaan vanaf 16.50 uur open. Alle leerlingen 

gaan door hun eigen ingang naar binnen (net zoals altijd!!!); 

• KOM AUB NIET EERDER dan 16.50 uur!! Dit om ’groepjes’ op straat te voorkomen. Heeft u uw 

kind afgezet, wilt u dan direct naar huis gaan? Wij maken foto’s in de groepen! 

OPHALEN: 

•  Helaas hebben we dit jaar geen gezellig warm drankje om het wachten te veraangenamen; 

• KOMT U AUB NIET EERDER dan 18.20 uur, dit wederom om ‘groepjes’ te voorkomen; 

Het is tegen die tijd donker, vandaar dat we u EENMALIG het volgende vragen: 

• De ouders van groep 1/2A verzamelen OP het voorplein (rond de schommel); 

• De ouders van groep 1/2B verzamelen OP het voorplein (bij de zandbak); 

• De ouders van groep 1/2C verzamelen daar waar zij altijd de kinderen opwachten; 

• De ouders van de groep 3 verzamelen OP het achterplein (tegenover de middeningang); 

• De ouders van  groep 4/5 verzamelen OP het achterplein ten hoogte van het klimtoestel; 

• De ouders van groep 5/6 , 7/8 verzamelen in de Lombokstraat waar zij altijd staan (in de bocht). 

 

Wij zorgen voor voldoende verlichting op alle plekken! We geven de kinderen één voor één mee naar 

huis. We hopen op deze manier op een aangepaste, maar toch hele gezellige avond samen.  

We hebben er in ieder geval enorm veel zin in! Een hele vriendelijke kerstgroet van de leerkrachten!!! 

 



Jarigen! 

 

1 december Timiro Cansuur 

7 december  Kayleigh Witteveen 

9 december  Aaliyah Schaaf 

14 december  Mees de Vries 

14 december  Fayèn Mercelina 

16 december Elijah van den Braak 

16 december  Mira Hazebroek 

19 december  Niek Schaatsenberg 

21 december Sam Tesselaar 

21 december Kody van Vlierden 

21 december Noor Stedema 

24 december Kayden Wagenaar 

26 december Yenthe Bruul 

 

Namens het team van De Kluft:  

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!  

Sint Maarten  

Mees de Vries, Devon van Urk en Nea Winklaar 

worden in de komende tijd 4 jaar. Zij komen alvast  

bij ons op school wennen.  

 

Welkom op De Kluft Mees, Devon en Nea!  

Wij wensen jullie heel veel (leer) plezier bij ons op 

school!!   

Op maandag 11 november hebben we met z’n allen op alternatieve wijze Sint Maarten gevierd op 

school. De leerlingen van de groepen 3 /m 8 kregen steeds een andere leerkracht op bezoek, waardoor 

ze steeds opnieuw een liedje konden zingen. Om vervolgens iets lekkers te mogen ontvangen! 

De leerlingen van de groepen 1/2 liepen een écht rondje in en rondom de school. Daar kwamen ze 

steeds iemand anders tegen waar natuurlijk ook een snoepje klaar stond.  

Het was weer even anders dan anders, toch was dit eigenlijk ook gewoon weer genieten!!!  

Nieuwe leerlingen 


