
Het schoolontbijt was een

groot succes. Wat hebben

wij heerlijk gegeten met

elkaar, genoten van de

Suns en blij met alle hulp

van de leerlingen van

Scholen aan Zee. Een groot

compliment aan hen.

Ook willen wij de OR & SaZ

bedanken voor het regelen

van alle boodschappen en

voor het bakken van vers

brood iedere dag.

Kayleigh en Jacey, leerlingen van

SaZ, helpen in groep 1/2b.

Zaterdag kunnen wij
Sinterklaas weer begroeten
in Nederland. Op school zijn

wij achter de schermen al
druk bezig met de
organisatie van het

Sinterklaasfeest. Voordat
het zover is, heeft groep 1/2
eerst Pietenochtend op 23
november. Zij hoeven die
dag geen 10 uurtje mee te
nemen. Groep 3/4 heeft de

volgende dag Pietenmiddag.

Donderdag 1 december is
het officiële Sinterklaasfeest

op school. Hoe zal Sint
aankomen en welke Pieten
zijn er mee?? Dat is altijd
weer een verrassing. De

kinderen starten om 08.30u
in de klas en gaan daarna
naar buiten om Sint op het



schoolplein te ontvangen.
Van 09.00u tot 09.30u is er

een moment voor de
broertjes en zusjes die nog

niet op school zitten. Zij
kunnen langskomen bij

Sinterklaas in de hal voor
een foto en een cadeautje.

Sint is van 09.30u-09.50u bij
de Dijkklimmers en

Dijkbouwers en gaat
vervolgens de groepen

langs. Om 14.00u zwaaien
wij Sint en de Pieten weer

uit.

Wij zijn blij….het
schoolbasketbaltoernooi
voor groep 5 t/m 8 gaat

weer door!! Er wordt in de
kerstvakantie gespeeld op
27, 28 en 29 december.
Kinderen kunnen zich

inschrijven t/m vrijdag 18
november. Er hangt een

inschrijfformulier in de klas.
U ontvangt na deze

inschrijving een briefje ter
ondertekening. Kinderen die

dit inleveren op school
worden ingeschreven voor

het basketbaltoernooi.

Tijdens het thema ‘Kunst’
deden wij woensdag ook

lekker mee met het
schoolontbijt.

Dat was wel even spannend
met een basketballer van de
Suns in de kring, maar wat

kon hij goed voorlezen.
Wij waren er stil van….


