
 
   
 

 

29 nov Studiedag kleuterleidsters, alle kleuters zijn vrij  

1 dec Schoon- en klaarmaken van de school voor Advent 
4 dec Eerste Advent  
4 dec  8.30 uur Adventstuintje kleuters 
5 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen zijn ’s middags vrij 

11 dec Tweede Advent  
15 dec 19.30 uur Paradijsspel 
13 dec Luciafeest 
18 dec Derde Advent  
20 dec Kerstspel 
21 dec   Kerstviering 
22 dec Iedereen vrij! KERSTVAKANTIE t/m 7 januari 

8 jan Eerste schooldag na de kerstvakantie 
 

De komende week is Harry op maandag, woensdag en 
vrijdagochtend op de Toermalijn. 
De komende week is Linda (IB) op maandag en vrijdag 
op school. 
 

Yvonne Kroon, onze euritmiste, is in verwachting. 
Yvonne heeft aangegeven dat ze in ieder geval tot de 
kerstvakantie geen euritmie kan geven. Over het verdere 
verloop van de lessen houden we u via het weekbericht 
op de hoogte. 
 

Maandag 4 december is het 1e advent. 
We willen ook dit jaar weer proberen om daar een mooie 
voorbereidingstijd van te maken met elkaar. 
Een tijd waarin het zonlicht steeds korter bij ons is op de 
dag, de natuur (in ons deel van de aardbol) verstilt, kan 
ons helpen om dichter bij ons zelf te komen en bij wat 
er werkelijk toe doet. Om het 'nieuwe licht' dat geboren 
wil worden straks goed te kunnen ontvangen. 
  
Vrijdag 1 december zal daarom de school schoon 
gemaakt worden; alle herfstspullen worden opgeruimd en 
er wordt ruimte gemaakt voor de adventskrans die 
symbool staat voor de 4 weken voor kerst waarin de 
dagen korter worden en wij het innerlijke licht meer en 
meer laten schijnen. Op de jaartafels kunnen er de 1e 
adventsweek  'stenen' gelegd worden als symbool voor 
het aarde element. De andere 3 weken zal daar telkens 
een element bij komen als plant, dier en mens. 
  
De ramen zullen beplakt worden met gele sterren en hier 
en daar het blauw van de hemel van vloeipapier. 
Op de adventsmaandagen zal er bij binnenkomst een 
speciale entree zijn met bijvoorbeeld muziek in de hal. En 
we zullen met de kinderen elke maandag het licht van de 
adventskrans in de zaal gaan halen om daarmee ons 
eigen licht in de klas aan te steken. 
De stemming zal dus veranderen. En wat heel speciaal is 
dit jaar, is dat we midden in de adventstijd Sint Nicolaas 

ontvangen. Ook Sint Nicolaas kan maken dat ons hart vol 
verwachting klopt en daarmee worden niet alleen de 
cadeautjes bedoeld! 
  
Wij zijn nog op zoek naar mensen die wat klimop en hulst 
takken hebben op om de adventskransen mee te 
versieren. De takken kunnen op donderdag 30 november 
mee gebracht worden en buiten gelegd worden bij klas 3 
achter.  
Alvast bedankt voor jullie medewerking en een 
fijne adventstijd gewenst.  
  

Die eerste adventsmaandag, de 4e, gaat de kleuterdeur 
om 8.30 uur open! 
Één ouder per kleuter mag mee de kleuterklas in, om het 
adventstuintje mee te beleven, om ongeveer 9.30 uur, 
ongeveer zal dit klaar zijn. De kleuters gaan daarna 
wandelen naar het park, maar nemen op het plein eerst 
nog afscheid van jullie en hebben verder een normale 
schooldag.  
Helge en Dieuwke 
 

Sint komt ook dit jaar weer met zijn Pieten naar het park. 
Als je als ouder even naar het park wilt gaan om te kijken 
kan dat. Er ligt van de hoogbejaarde Sint een dringend 
verzoek. Kom alleen bij de Sint als de kinderen van de 
klas er zijn. Wil je dus gelijk met de kinderen afscheid 
nemen, zodat Sint tussen de groepen door nog even 
rusttijd heeft? 
Het bezoek in het park vindt plaats om: 
Peuters en kleuters  9.30 uur 
Klas 1   9.45 uur 
Klas 2   10.00 uur 
Klas 3   10.15 uur 
Daarna rijdt de Sint nog langs de school om naar alle 
kinderen te zwaaien en dan vervolgt hij zijn dag. Hij heeft 
veel te doen op zijn verjaardag. Misschien komen de 
Pieten nog wel een cadeau voor elk kind brengen. De 
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schooldag begint op de gewone tijd. Alle kinderen 
hebben ’s middags vrij. 
Iedereen neemt eten en drinken mee naar school. We 
hopen dat het een fijne dag gaat  worden!  
 

 
Op dinsdag 14 november is de dochter van  Ine en 
Robert geboren. Als u een presentje voor hen heeft kunt 
u dit in de mand doen die in de vensterbank bij de BSO 
staat. 
 

Wij zijn op zoek naar reserve-joggingbroeken van klein 
naar groot. Fijn voor in de broek plassende en in de plas 
vallende kinderen. Heeft u nog een joggingbroek over, 
wilt u deze dan afgeven op het secretariaat. Hartelijk 
dank alvast. 
 

Vanuit het Parcivalcollege in Groningen lopen deze en 
volgende week een aantal oudleerlingen van onze school 
stage. Bij de peuters en op de BSO Enno Roosma, in de 
kleuterklas van juf Dieuwke en juf Jacquolien Odette 
Jansen en in klas 4 Sam van Veen. 
  

Wij zijn met de 2e en 3e klas en kinderen van de 
Makayschool naar de voorstelling gaan kijken. Mop en 
Malle gingen hun schoen zetten voor de kachel. Mop 
wenste een olifant en Malle wenste dat ze Sinterklaas 
echt zou ontmoeten.  
Het leukste stukje was dat een Pietje van de poppenkast 
echt door de schoorsteen het toneel opkwam waar Mop 
voor de kachel in slaap was gevallen, omdat hij heel 
nieuwsgierig was of hij echt een olifant kreeg van 
Sinterklaas. Die Piet sloeg hem met de roe op de billen, 
omdat hij Malle had uitgelachen om haar wens om 
Sinterklaas te ontmoeten. 
Wij vonden het een grappige voorstelling.  
Vera (klas 2) en Sanne (klas 3) 

Dieuwke Oscar en Mace 
Helge  Marlinde en Noud 
Klas 1  Roos en Nine 
Klas 2  Max 
Klas 3  Jasmijn 
Klas 4  Levi 
Klas 5  Finn IJ 
Klas 6  Jelle B 
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