
 
   
 

 
30 nov Advent-schoonmaak en klaarmaken school voor de 

Adventsperiode 
3 dec 1e Advent 
3 dec Adventstuintje kleuters 
5 dec Sinterklaasviering 
10 dec 2e Advent 
13 dec Luciafeest 
17 dec 3e Advent 
17 dec 19.30 uur Paradijsspel (vanaf klas 3 en ouder) 
20 dec Kerstspel kleuters 
20 dec  Kerstspel eind van de middag en begin avond. Alle 

leerlingen zijn ’s middags vrij 
21 dec Kerstviering. Alle kinderen zijn ’s middags vrij 

24 dec tot en met maandag 7 januari (studiedag) 
Kerstvakantie 

 

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

 

Vanaf maandag 3 december begint de Adventstijd op 
school. De kinderen komen stil de school binnen die 
gevuld is met muziek. Achtergrondinformatie over de 
Adventsperiode vindt u deze week in een bijlage bij het 
weekbericht. 
 

Ieder jaar staat er in de laatste schoolweek een 
kerstboom in de klas. Het zou mooi zijn als deze bomen 
in de kersttijd een plaatsje krijgen in een gezin. Zou jij 
graag vrijdag de 21e  na schooltijd een kerstboom 
meenemen naar huis, meld dat dan aan Gerlof of 
Eveline. 
 

Wie wil er in de adventsperiode één of meerdere keren 
muziek maken in de gang tijdens de binnenkomst van de 
leerlingen. Dit kunnen ouders zijn, ouders met kind, of 
kinderen. Het wordt ook in de klas gevraagd. Graag 
doorgeven aan Alice of Eveline 
 

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. 
 

 
Woensdag 5 december vieren we op school het 
Sinterklaasfeest. De peuters, kleuters en de kinderen van 
klas 1 tot en met 3 ontmoeten Sint en Pieten in het park. 
Zij lopen hier per klas naar toe. Ouders zijn welkom in het 
park. Ouders lopen niet met de klas mee, tenzij door de 
leerkracht gevraagd. 
Als de kinderen terug naar school gaan, vertrekken de 
ouders ook weer naar huis. 
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Dit om de Sint en de Pieten de gelegenheid te geven om 
een pauze (veters te strikken etc.) te hebben tussen de 
verschillende groepen. 
Vertrek van school: 
Peuters verzamelen in het park en sluiten daar aan bij de 
kleuters. 
Kleuters vertrekken om 9.30 uur 
Klas 1:  9.45 uur 
Klas 2: 10.00 uur 
Klas 3: 10.15 uur 
De kinderen van klas 4, 5 en 6 ontmoeten de Sint en 
Pieten op het schoolplein als zij met de 3e klas vanuit het 
park naar school komen. 
Klas 4, 5 en 6 vieren het Sinterklaasfeest met surprises 
in hun eigen klas. De surprises mogen dinsdagmiddag 
direct na schooltijd gebracht worden en anders 
woensdagochtend. Woensdagochtend mogen zij hun 
surprise naar de klas brengen en daarna meteen weer 
naar buiten gaan tot de bel gaat. 
 

In de eerste klas zijn een aantal kinderen met 
waterpokken. 
https://www.ggddrenthe.nl/fileadmin/files/ggd-
drenthe/pdf/Infectieziekten/Deurbriefje_waterpokken_01.
pdf  
 

In het restaurant was er gestress, maar het ging goed, 
ieder liep daar met goede moed. 

Van je zaterdag was het een leuk vermaak, 
met de lootjes rondlopen was een toffe taak. 

Een dag van te voren kregen we les van een echte 
restauranthouder, 

er werkten mensen van jong naar steeds ouder. 
We hebben veel geld opgehaald met eten om van te 

leven, 
bedoeld om in Schiermonikoog weer uit te geven. 
Nu kunnen we op Schier veel leuke dingen doen, 

want we hebben al zo veel poen. 
We hadden we het niet gekund zonder jullie hulp, 

jullie krijgen allemaal een mooie tulp. 
 

door: Caspar Lutke 
Hartelijke groeten, namens alle kinderen van de 6de klas. 

 

Betoverend was het zeker en feestelijk bovendien op de 
afgelopen markt van vorige week: wat een heerlijke sfeer 
op beide dagen.  
En veel bekende en onbekende mensen mogen 
ontmoeten bovendien. 
Een dankjewel is hier wel even op de plaats aan ieder 
die meewerkte: ouders, kinderen, leerkrachten, 
kraamhouders, muzikanten, sponsoren voor de lootjes-
trekking, koekenbakkers  en dan nog de ouders en 
leerlingen van het restaurant in klas 6. Dat zag er 
allemaal prachtig uit: de tafels, de door Isala 
gesponsorde en door drukkerij Kleen bedrukte schorten! 
Super! Ook niet te vergeten "Bloemendiscount Meppel" 

voor de bloemen in het door Florine aangeklede halletje 
van school. 
Voor Carolien de 1e keer dat ze een dag meedraaide in 
de marktgroep en ondervond hoe de andere kant van 
een marktdag op school eruitziet en  de laatste markt van 
Florine als lid van de markt-commissie: Dankjewel 
Florine voor alle jaren meedenken in de marktcommissie: 
de marktgroep hoopt je als kraamhouder nog vaak te 
kunnen ontmoeten op de markt met je prachtige wollen 
seizoentafelfiguren en wandkleden en meer "Van Wol". 
De opbrengst van de markt was zeer goed, nu nog even 
alle aftrekposten doorrekenen, maar de commissie heeft 
alvast een deel geschonken aan school in de vorm van: 
echte bijenwaskaarsjes, voor de advent-kandelaars, en 
smeltkannen: om over een paar weken de bijenwas te 
smelten, voor het maken van kaarsjes door de kinderen. 
Kortom : dank je aan ieder die dit gebeuren tot een 
succes maakte, vriendelijke groet van de 
marktcommissie. 
 

Willen de ouders die nog geen factuurlijst ouderbijdragen 
2018-2019 hebben ingevuld, dit doen voor 1 december. 
Mochten er vragen zijn dan graag contact opnemen met 
Rita Vrielink, mail: ouderbijdragen@vsathena.nl of 
mobiel: 06-39028947 maandag 17.00-19.00 uur en 
dinsdag 09.00-15.00 uur. 
 

Op woensdagmorgen 12 december geef ik een openbare 
tekenles, herfstbladeren in pastelkrijt. 
Tekenvaardigheden zijn niet nodig, het zal in deze 
techniek altijd mooi worden. 
De les is van 8.45 u tot 10.00 uur, is kosteloos en een 
paar moeders bij wie ik nog in het krijt sta wegens een 
niet afgemaakte schildercursus zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. Graag wel even opgeven zodat ik weet 
voor hoeveel mensen ik de tafel moet dekken. 
Charlotte Luijerink  cmluijerink@telfort.nl 
 

Advents/kerstverhaal Christengemeenschap 
Tevens nodig ik U uit om, om 16.00 uur, naar een 
advent/kerstverhaal te luisteren in het kerkje van de 
Christengemeenschap, 50 meter vanaf de school in de 
Catharinastraat 44. 
Op 3e advent zondag 16 december, kinderen vanaf 6 jaar zijn 
ook hartelijk welkom. Voor jongere kinderen is het een te 
moeilijk verhaal. Er is een warm sapje, wat muziek , brandende 
kaarsjes in de boom en een mooi verhaal. 
Ook hier zijn geen kosten aan verbonden. 
vriendelijke groet, Charlotte Luijerink  cmluijerink@telfort.nl 
 

Dieuwke Joni en Elias 
Helge  Heleen en Iris 
Klas 1  Thomas 
Klas 2  Jasmijn en Lynn 
Klas 3  Isabella 
Klas 4  Laure 
Klas 5  Eske 
Klas 6  Serra
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