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Op woensdag 11 november is het Sint Maarten. Samen staan  
we bij dit feest stil bij ‘delen’ en het denken aan de ander.  

Dit jaar zal de school niet in de avond geopend zijn. De Gemeente 
Den Helder en de Veiligheidsregio geven wegens COVID-19 het 
dringende advies om niet langs de deuren te gaan en wij  
ondersteunen dit. 

Wij zullen Sint Maarten overdag op school vieren. Er worden  
lampionnen gemaakt en deze kunnen de kinderen tijdens de  
viering op een bijzondere manier laten zien. Wij willen u vragen  
om uiterlijk 10 november een stok met een lichtje/ lampje  
hieraan mee te geven aan uw kind(eren).  

 
Tips voor Sint Maarten thuis: 

- Maak een filmpje of ga videobellen terwijl 
jullie Sint Maarten liedjes zingen voor familie 
en vriendjes/ vriendinnetjes. 
- Kruip samen weg onder een dekentje met 
warme choco en lees elkaar het verhaal van 
Sint Maarten voor. 
- Voeg snoepjes toe aan jullie favoriete  
bordspel. Bijvoorbeeld Mens-erger-je-niet met 
snoepjes in plaats van pionnen. Als je ‘binnen’ 
bent mag je de snoepjes opeten. 
- Organiseer een grote snoepspeurtocht in  
huis en de tuin. Wie het snoepje als eerste 
vindt mag hem houden. 
- Zet thuis alle lichten uit en loop met de  
lampionnen een optocht door het huis en  
de tuin. Leg langs de route snoepjes voor  
de kinderen. 
      - Speel een variant op het dobbelspel  

dat vaak met Sinterklaas gespeeld  
wordt. In plaats van cadeautjes doe  

            je het dit keer met snoepjes. 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Nationale 

Voorleeswedstrijd 

Van maandag 16 november tot en 
met vrijdag 20 november zullen er 
oudergesprekken worden gevoerd  
en zal de leerkracht ook een  
schoolrapport invullen.  

We vinden het belangrijk om u  
als ouder te informeren over de  
ontwikkeling van uw kind in dit  
leerjaar.  

U ontvangt van de leerkracht van uw 
kind een uitnodiging voor dit gesprek. 

De oudergesprekken zullen conform 
de richtlijnen digitaal dan wel  
telefonisch plaatsvinden .  

Oudergesprekken 
Vanaf dinsdag 3 november starten we weer met de voorrondes 
voor de Nationale Voorleesdagen.  Iedereen mag meedoen.  

Op dinsdag 17 november is de grote finale. Dit jaar worden  
er vijf kampioenen gekozen. Eén kampioen uit het Kleuterplein, 
groep 3, groep 4, groep 5 & 6 en één uit groep 7 & 8.  
De kampioen uit groep 7 & 8 gaat door naar de regionale  
finale. En misschien wel de landelijke finale. 

Wie worden de voorleeskampioenen van 2020?! 

Sinterklaasfeest 

Het is alweer bijna, het Sinterklaasfeest! Dit belooft  
gezelligheid en natuurlijk een boel pepernoten. 

Het feest begint een beetje op 24 november, want  
dan mogen alle kinderen op school hun schoen zetten  

(geeft u een extra schoen mee?).  

Op woensdag 2 december zal het Sinterklaasfeest met  
de hele school worden gevierd. Sinterklaas zal ook een  

bezoekje komen brengen aan onze school. De onderbouw  
zal het Sinterklaasfeest vieren in de speelzaal en de  
bovenbouw viert het in de eigen klas met surprises.  

Op maandag 16 november zullen er lootjes getrokken  
worden voor de surprises en krijgen de kinderen in de  

bovenbouw een envelop met € 4,00 contant geld mee.  
Dit geld is niet voor het maken van de surprise, maar  

voor het kopen van een cadeautje. Let op: de kinderen  
leveren de bonnetjes weer in bij de leerkracht. 

 Dit jaar hebben we conform de RIVM richtlijnen geen 
gezamenlijke aankomst en afscheid van de Sint.  

Sint Maarten 
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Vanwege de Corona maatregelen houden  
we de school zo goed mogelijk geventileerd.  
Dit betekent dat er zo vaak als mogelijk  
ramen en deuren openstaan in de school.  

Nu de herfst is begonnen en het steeds  
kouder wordt buiten en in de school,  
vragen wij u om hier bij het aankleden van  
uw kinderen extra rekening mee te houden. 

Extra ventilatie = extra koud 

EU-Schoolfruit 

24-nov Cas gr 5 

 Sophie gr 8 

25-nov Levy gr 8 

26-nov Jax gr 1/2B 

29-nov Alveronne gr 6A 

30-nov Gijs gr 7 

1-dec Tobias gr 3 

4-dec Adrian gr 7 

5-dec Kate gr 4 

 Yuna gr 6B 

 Cindy gr 1/2B 

7-dec Daniel gr 5 

8-dec Kyano gr 8 

9-dec Roan gr 8 

10-dec Nola gr 3 

4-nov Elena gr 6A 

 Kai gr 6A 

9-nov Enzo gr 6B 

11-nov Tayrison gr 3 

12-nov Suze gr 8 

 Sylvana gr 6A 

 Livai gr 1/2A 

17-nov Fiora gr 3 

 Linde gr 1/2B 

18-nov Emma gr 6A 

19-nov Vito gr 6B 

21-nov Rayli gr 5 

23-nov Sofie gr 7 

 T-Shainey gr 1/2B 

Verjaardagen 

Van 10 november tot en met 16 april krijgen uw kinderen  
op school drie stuks fruit en groente per leerling per week.  
Onze school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!  

Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente  
en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel 
verschillende smaken en structuren. Ook als kinderen nog niet 
veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee.  

Ook zullen er lessen zijn over groente, fruit en gezonde voeding.  

Na 20 weken kunnen uw kinderen zelf fruit en groente  
meebrengen naar school. Dit kan natuurlijk ook nu al op de  
dagen dat er geen schoolfruit is op school.  

De uitdeeldagen op school zijn: elke dinsdag, woensdag en  
donderdag (in de pauze rond 10:00 uur).  

Voor meer informatie en leuke tips: 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-

Schoolfruit/Voor-ouders.htm 

Na de herfstvakantie zijn we gestart met een aanbod  
aantrekkelijke en uitdagende naschoolse activiteiten.  
Kinderen krijgen na schooltijd yoga, creatieve les,  
les in techniek, dammen, Spaanse les en schilderen.  

We zien een boel blije gezichten in de start van de eerste ronde! 

 

Naschoolse activiteiten, blok 1 

We wachten nog op bericht van het Kabinet over eventuele extra 
maatregelen om het Corona virus in te dammen. We verwachten  
in ieder geval niet dat de richtlijnen zullen versoepelen.  

Om deze reden hebben we besloten de kerstviering overdag in 
plaats van in de avond samen te vieren. Dit op vrijdagochtend  
18 december, met een gezamenlijk kerstontbijt.  

We gaan ons best doen om hier een feestelijke activiteit van  
te maken voor de kinderen en mooie kerstoutfits helpen hier  
uiteraard bij... 

Kerstviering overdag 


