
 
   
 

 
3 nov 9.00-15.00 uur Klusdag 
7 nov Studiedag kleuterjuffen. Alle kleuters zijn vrij  

9 nov Viering Sint Maarten. Alle kinderen ’s middags vrij. 
Informatie over de viering volgt 

12 nov Ouderwerkavond voor kleuter- en klas 1, 2 en 3 
ouders. 19.45 inloop, start 20.00 uur 

13 nov Oudergesprekken (zie berichtje in dit weekbericht) 
22 nov Oudergesprekken (zie berichtje in dit weekbericht) 
23 nov 19.00-21.30 uur Betoverende feestdagen markt, voor 

volwassenen 
24 nov 10.00-14.00 uur Betoverende feestdagen markt voor 

iedereen 
30 nov Advent-schoonmaak en klaarmaken school voor de 

Adventsperiode 

 

Harry is op maandag en donderdag op de Toermalijn. 
Linda is op maandag en donderdag op de Toermalijn. 
 

Heb je interesse getoond door een mailtje te sturen naar 
de MR, wil je dit dan nogmaals doen naar het volgende 
e-mailadres: ellen.grootoonk@kpnmail.nl. Helaas is 
gebleken dat het account van de MR problemen oplevert. 
Voor wie interesse heeft om plaats te nemen in de MR 
kan zich tot en met vrijdag 9 november aanmelden. 
 

Het gebeurt nog wel eens dat ouders bij het brengen of 
halen hun hond meenemen op het plein. Dit is niet 
toegestaan. Niet ieder kind vindt honden leuk. Vriendelijk 
verzoek daarom om uw hond buiten het plein te houden. 
 

Morgen, zaterdag 3 november is het weer klusdag. Alle 
handen zijn hierbij welkom. Gerlof heeft weer 
verschillende klussen op zijn lijstje staan, van het 
vervangen van tochtstrippen, schilderen deur, 
schoonmaken muren, bladblazen en een aantal 
raamboompjes vervangen. Voor elk wat wils dus. 
Komt allen! 
 

Sint Maartensviering vrijdag 9 november 2018: 17.00 uur 
tot ongeveer 18.30 uur.  
 
Vrijdag 9 november vieren we op school Sint Maarten. In 
de loop van de week worden er lampionnen gemaakt en 
pompoenen uitgehold en versierd, zodat ze vrijdag klaar 
zijn voor de optocht. De oudere kinderen assisteren 
daarbij in de lagere klassen. Wilt u uw kind voor vrijdag 9 
november gereedschap meegeven naar school, voorzien 
van naam. Handig is: een aardappelschilmesje, een lepel 
en/of appelboor om uit te hollen, een gutsje met 

verschillende opzetstukjes om te versieren. Gutssetjes 
zijn te krijgen bij hobbywinkels of via internet. (google 
gutssetjes). Voor (biologische) pompoenen, een handvat 
en een kaarsje wordt door school gezorgd.  
 

 
 
Voor de kleuters worden de pompoenen door hun ouders 
uitgehold. Dat kan op school op 9 november ’s ochtends. 
De peuters hebben al mooie lampionnen gemaakt met juf 
Patricia. De kinderen zijn die dag om 12.45 uur vrij en 
worden om 17.00 uur weer op school verwacht. Zij 
mogen in de namiddag naar binnen als de bel gaat. Ieder 
gaat naar zijn/haar eigen klas alwaar de lichtjes in de 
pompoenen worden aangestoken. Om 17.10 uur zet de 
optocht zich in beweging: De kleuterklas vam 
Helge/Herma loopt voorop, daarna de kleuterklas van 
Dieuwke/Herma, dan volgen de peuters met Patricia. 
Daarachter volgen klas 1, 2 en 3. De hele tocht blijven 
we in deze volgorde lopen. Ouders lopen bij hun klas 
mee in de rij. We zingen samen de Sint 
Maartensliederen. Praten of bellen onderweg verstoort 
de stemming en gesprekken mogen wachten tot na het 
feest. Klas 6 helpt ons bij het oversteken op de 
Stationsweg. Onderweg, in het park, zijn er traktaties en 
zang.  
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We komen uiteindelijk aan bij een open plek in het park 
en we hopen dat Sint Maarten deze herfstavond ook in 
het bos is. Op de open plek staan glazen potjes met een 
lichtje. We nemen plaats achter de potjes, die de vorm 
waarin we gaan staan aangeven. Zoveel mogelijk 
aanschuiven in de kring en achter je kind gaan staan. 
Klas 4, 5 en 6 sluiten de rij. Graag een opening houden 
in de kring van ongeveer 5 meter voor de ruiter te paard. 
Het schouwspel van Sint Maarten en de bedelaar wordt 
voor de kinderen in een kort moment neergezet. We 
staan met alle kinderen, en ouders daarachter, in een 
grote kring achter glazen lichtpotjes en zingen met 
elkaar. Tot het moment dat het stil wordt, heel stil. Dan 
zien de kinderen de bedelaar en horen in de verte het 
paard van Sint Maarten. In de kring deelt Sint Maarten 
zijn mantel met de bedelaar en verschijnt hij op zijn 
paard. Ook dan is het hoefgeluid van het paard te horen. 
Voor de kinderen is het fijn als zij het schouwspel van 
Sint Maarten, wat maar heel kort duurt, in stilte mogen 
ervaren.  
Een uitdrukkelijke vraag om géén foto’s te maken. Omdat 
de lichtjes en geluiden die dat geeft het spel geen goed 
doen. Samen zingen we ‘ Sint Maarten reed door weer 
en wind’, waarin het verhaal van de bedelaar klinkt. Als 
Sint Maarten weer wegrijdt en de bedelaar verdwijnt 
zingen we samen nog een lied. Vervolgens nemen de 
kinderen afscheid van hun juf en al wandelend nemen de 
ouders hun kind(eren) mee vanuit het park naar huis. 
Vanwege de ondersteunende rol van klas 4, 5 en 6 bij 
het feest is het mogelijk dat voor klas 4, 5 en 6 er andere 
tijden zijn: deze worden dan door de juffen 
gecommuniceerd met de ouders.  
 
We verwachten dat het een mooi feest zal worden 
waaraan alle kinderen het Sint Maartensverhaal mogen 
beleven. Om school en park te versieren met lichtjes, 
willen we jullie vragen je kind een schoon glazen potje 
zonder wikkel mee te geven naar school. Alle kinderen 
beplakken een potje zodat ons feest warm verlicht kan 
worden. Informatie over de achtergrond van het Sint 
Maartensfeest in de bijlage van deze week.  
 

De oudergesprekken komen er weer aan.  
Vanaf a.s. maandag tot donderdag kunnen jullie je 
weer inschrijven voor de gesprekken. Naast 13 en 22 
november zijn er per klas ook een aantal andere 
momenten beschikbaar. 
De inschrijfformulieren van alle klassen hangen in de hal 
van de hoofdingang.  
 

Ouderwerkavond 12 november aanstaande voor ouders 
van peuters, kleuters en leerlingen klas 1,  2 en 3. We 
beginnen om 20.00 uur samen in de grote zaal voor een 
kleine opmaat. Daarna gaan we ieder naar eigen klassen 
rond half 10 is de avond afgelopen. 
  

Vrijdag 30 november is er in onze school een 
herfstschoonmaak, alles wat aan de herfst doet denken 
wordt uit de klassen en gangen verwijderd en als verdere 
voorbereiding op advent worden die middag sterren van 
vloeipapier op ramen geplakt: in gangen en klassen. 
 

Maandag 3 december lopen de kleuters het 
adventstuintje waarbij één ouder per kind (zonder 
jongere broertjes en zusjes) aanwezig mag zijn. De 
kleuterdeur gaat die dag om half negen open. 
 

 
De markt is op vrijdag avond 23 november van 19.00 uur 
tot 21.30 uur alleen voor volwassenen en zaterdag 24 
november voor iedereen. 
De poster van de markt vindt u als bijlage bij het 
weekbericht. Het zou fijn zijn als u deze uit wil printen en 
op wil hangen. 

 

Nog steeds zijn oude liefst lichtgekleurde T-
shirts gevraagd voor een knutsel op de 
najaarsmarkt. De T-shirts mogen ingeleverd 
worden bij Patricia of op het secretariaat. 
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We zijn nog op zoek naar een aantal spelers voor het 
gezongen 3 koningenspel. Een kort spel dat in zijn 
geheel door de spelers driestemmig gezongen wordt. We 
repeteren vanaf de laatste zondag van oktober tot 6 
januari iedere zondag van 20.00 uur tot 21.30 en we 
hebben drie voorstellingsdata in januari (een donderdag, 
vrijdag en zondag) 
Het is een feest om met elkaar te zingen, te verbinden en 
menig (kinder)hart met het spel geraakt te zien worden. 
Het is een reis die we met elkaar maken, heel waardevol. 
Dus voel je welkom om deze reis met ons te maken! 
Schroom niet om ons aan te schieten op school (beide 
moeders klas 2) voor vragen en opmerkingen of te 
bellen/ mailen: 
Nynke Brug (06 46 73 21 77, nynkebrug@live.nl) 
Carolien Volmer ( 06 83 23 65 69, 
carolienvolmer@hotmail.com) 
 

Wij heten Joël de Boer en Yuna Koster in de kleuterklas 
van juf Dieuwke en juf Herma en Ruben in ’t Hout in de 
eerste klas van harte welkom! 
 

Dieuwke Joël en Juliën 
Helge  Floor en Iris 
Klas 1  Hylke 
Klas 2  Elin en Zaza 
Klas 3  Nayeli 
Klas 4  Ibbe 
Klas 5  Araya 
Klas 6  Thomas 
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