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Sintfilmpjes 

Deze week kregen we van Sinterklaas weer twee filmpjes met 

opdrachten voor spel 4 en 5 voor de groepen 5-8. Hierbij de links: 

Spel 4 - Sint bingo: https://youtu.be/jM247vxuqzc 

Spel 5 - liedjes puzzelen: https://youtu.be/NYHFmguspFA 

Veel kijkplezier! 

Sinterklaasfeest 5 december 

Het is fijn om na twee jaar Sinterklaas weer mèt de ouders bij school 

te mogen ontvangen. Sinterklaas heeft het wel een beetje spannend gemaakt. Hoofdpiet heeft 

namelijk aan mij doorgegeven dat de kinderen niet op het schoolplein, maar op het Luchtenburgplein 

klaar moeten staan om hem en zijn pieten te ontvangen. We begrijpen hier niets van. Maar maandag 

zal wel duidelijk worden waarom Sinterklaas dit heeft gevraagd. 

In dit filmpje vertelt Sinterklaas dat hij maandag komt: https://youtu.be/8QnA1SPgU70. ~Daar 

hoeven we ons in ieder geval geen zorgen over te maken. 

Om de aankomst van Sinterklaas voor de (jongste) leerlingen goed zichtbaar te maken, hebben we 

voor het Luchtenburgplein een plattegrond gemaakt waarop staat waar de groepen leerlingen staan. 

De leerlingen staan op het binnenterrein van het plein. De ouders kunnen vanaf de stoepen de komst 

van Sinterklaas meemaken. Omdat we Sinterklaas op tijd willen ontvangen is het belangrijk dat 

iedereen er om 08.30 uur is. De leerkrachten staan vanaf 08.15 uur op het Luchtenburgplein om de 

kinderen te ontvangen/ 

 

https://youtu.be/jM247vxuqzc
https://youtu.be/NYHFmguspFA
https://youtu.be/8QnA1SPgU70
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We hopen dat Sinterklaas die ochtend goed is uitgeslapen, want er wacht hem een druk programma 

op De Gantel. Sinterklaas ontvangt alle laagste groepen in de gymzaal; de hogere groepen gaat hij 

langs. Alle kinderen zijn om 12:00 uur uit! Ook de groepen 1 t/m 4. ’s Middags zijn de kinderen vrij 

Dinsdag 6 december 08.30 òf 09.30 uur naar school 

Net als voorgaande jaren is er op 6 december weer een ‘uitslaapochtend’ na Sinterklaas. De kinderen 

mogen om 08.30 of om 09.30 uur op school komen. Niet tussen deze tijden in. 

Sintvoorieder1 erg blij met de ingezamelde cadeaus 

Afgelopen woensdag heeft de Ouderraad de ingezamelde cadeaus naar de 

Stichting SintvoorIeder1 gebracht. De stichting geeft kinderen uit arme 

gezinnen op 5 december een feestelijk pakket met cadeaus die passen bij 

hun leeftijd. De Stichting was erg onder de indruk van de hoeveelheid 

spullen die we met zijn allen hebben ingezameld.  

Ingeleverd speelgoed dat niet meer nieuw was, niet meer in de originele 

verpakking zat of heel groot was, kan Stichting SintvoorIeder1 niet 

gebruiken voor hun pakketten. Dit speelgoed hebben we naar de 

Weggeefwinkel gebracht. Die waren blij verrast! 

Bedankt namens de Stichting SintvoorIeder1 en de Weggeefwinkel! 
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Kerstcrea 

Woensdag 14 december gaan de kinderen van de groepen 1-2 een kerstknutsel 

maken. Op donderdagmiddag 22 december hebben de groepen 3 t/m 8 hun 

kerst-creamiddag. De kinderen werken dan met verschillende materialen en 

opdrachten. 

 

Kerstdiner  

Zoals u heeft kunnen lezen staat er woensdag 21 december van 18.00 uur – 19.00 uur een Kerstdiner 

op het programma. De kinderen kunnen in hun klas genieten van een sfeervol diner die de groep met 

elkaar en voor elkaar heeft bereid. De deuren zullen om 17.45 uur open gaan.   

Graag vragen wij u om iets aan te leveren voor dit diner. Via het agendapunt op Social Schools kunt u 

kenbaar maken wat u wilt aanleveren. De kinderen kunnen dit meenemen tijdens het Kerstdiner. 

Ouders van de groepen 1-4 mogen mee naar binnen om het veilig te kunnen brengen. De kinderen 

maken gebruik van hun gebruikelijke in- en uitgang bij school.  Houdbare producten mogen alvast op 

dinsdag 20 december mee naar school, dit staat dan ook aangegeven op de lijst. Graag vragen we u 

om de gerechten ‘’hapklaar’’ aan te leveren en warme producten alvast thuis warm te maken. Op 

school hebben we niet genoeg mogelijkheden om op te warmen.   

Tijdens het kerstdiner zijn alle ouders welkom op het schoolplein voor een sfeervolle ‘Kerstborrel’. 

Omdat we vooraf graag willen weten hoeveel ouders er komen, hebben wij het verzoek om u aan te 

melden via de agenda van Social Schools.  

Om 19.00 uur kunt u uw kind weer ophalen bij de gebruikelijke uitgang. We houden de kinderen bij 

ons, totdat ze opgehaald zijn. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen worden opgehaald en er geen 

kinderen alleen naar huis gaan. Als u meerder kinderen ophaalt (van vriendjes/buren etc.) dan moet 

u dat even aan de leerkracht doorgeven. 

Alvast bedankt,   

Namens de Kerstcommissie. 

Kerstviering  

Vrijdagmorgen 23 december wordt met een korte samenzang op het plein en met een Kerstviering in 

de groepen de geboorte van Jezus gevierd. Na de Kerstviering krijgen de kinderen een klein boekje 

mee met als titel ‘Wie is deze man Jezus? Het boekje beschrijft het leven van Jezus op een makkelijk 

te begrijpen manier met levensechte tekeningen en Bijbelgedeeltes en vertelt wat hoe zijn leven 

eruit zag en wat Hij allemaal heeft gedaan. 
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De kinderen worden die ochtend gewoon om 08.30 uur op school verwacht. Alle groepen zijn 23 

december om 12.00 uur vrij. Ook de groepen 1-4. 

Kinderkerstfeest Wateringen 

Beste schoolleiders, 

De rooms-katholieke en protestantse kerken van Wateringen organiseren op vrijdag 23 december 

een gezamenlijk kinderkerstfeest. Het wordt een feest voor jong en oud, met een belangrijke taak 

voor kinderen uit Wateringen en omstreken!  

Omdat we graag alle kinderen de mogelijkheid willen bieden om zich aan te melden voor een 

acteurs- of zangersrol in het kinderkerstfeest, vindt u in bijlage een uitnodiging met informatie over 

het ‘Kinderkerstfeest Wateringen’. U begrijpt dat we het superleuk zouden vinden als er heel veel 

kinderen meedoen. Daarom willen wij u vragen om de bijgaande digitale flyer in uw nieuwsbrief te 

plaatsen en, als u daarvan gebruikmaakt, deze ook via app-groepen te verspreiden. 

Ter informatie: Kinderkerstfeest Wateringen vindt plaats op vrijdagavond 23 december in de vorm 

van een kerstwandeling met lampionnen, vanaf de Pleinkerk naar de St. Josephkerk via het Hofpark. 

Onderweg zien en horen we het kerstverhaal, en luisteren we naar liedjes van een kinderkerstkoor. 

De kerstwandeling eindigt met het levend kerstverhaal en kerstsamenzang in de St. Josephkerk. 

U helpt ons enorm als u de uitnodiging wilt verspreiden, en natuurlijk ontvangt u tegen die tijd een 

uitnodiging voor dit event.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  

Hartelijke groet, 

namens het team Kinderkerstfeest Wateringen 

Gesina Joziasse 

T: 06 – 319 91 562E: kinderkerst2022@caiway.net 

Merijn Bosboom in Amara 

Merijn Bosboom uit groep 7B heeft een mooie rol gekregen in de 

productie A Christmas Carol van The Dutch don’t dance division. Hij speelt 

3 keer de rol van Tiny Tim waarin hij ook solo zingt. 

Merijn zingt en speelt op 25 en 29 december in de middag, 28 december 

in de avond in het nieuwe concertgebouw Amare voor een zaal van 1500 

mensen. Als u Merijn wilt zien schitteren dan kunt u via deze link meer 

informatie krijgen en een kaartje bestellen: https://www.ddddd.nu/ 

mailto:kinderkerst2022@caiway.net
https://www.ddddd.nu/
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Stiften en kleurboekjes voor Oekraïne  

Een aantal weken geleden werd ik benaderd door een vriendin van mijn zoon. Zij had een collega die 

samen met vrienden een inzamelingsactie hield voor militairen en mensen in Oekraïne. 

Er werd gevraagd of wij tekeningen wilden maken 

om de militairen en mensen op te vrolijken, zodat ze 

wisten dat er aan hen gedacht werd. Een paar 

weken later kregen we een foto van een militair in 

de bivak en zagen wij de tekeningen van onze 

kinderen hangen. We wisten daarmee ook dat de 

tekeningen aangekomen waren. 

Twee weken geleden werden we weer benaderd. 

Deze keer zou er een minibusje naar Charkov rijden 

met warme dekens, kaarsen en voeding in blik. In de 

bus was een plekje over. Samen met meester van 

Reine en juf Dilianne hebben we gekeken wat wij konden betekenen. 

Omdat we een school zijn, wilden we iets voor de kinderen in dit gebied. Het werden pakjes stiften en 

kleurboekjes. 

Deze gaan aankomende week mee met het busje en we hopen dat we de kinderen in dit gebied een 

klein beetje blij kunnen maken. 

Juf Petra Demper 

 

2 Extra studiemiddagen 

Op donderdagmiddag 26 januari en dinsdagmiddag 4 april hebben wij 2 extra studiemiddagen 
georganiseerd en zijn de kinderen tussen 13.00 en 15.00 uur vrij. De NSO-organisaties zijn hiervan op 
de hoogte gebracht. 

 

Hoofdluiscontrole  

In het verleden hadden we de afspraak dat als kinderen na een behandeling tegen hoofdluis weer op 

school kwamen, zij eerst bij Cynthia of mij werden gecontroleerd. Omdat in een van de groepen de 

hoofdluis een beetje hardnekkig is, willen we deze extra controle bij terugkomst op school weer 
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invoeren. Heeft u dus uw kind thuis voor hoofdluis behandeld en komt het weer naar school? Loop 

dat eerst even bij Cynthia, Dilianne of mij langs. Alvast bedankt voor de medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 


