
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sinterklaasfeest 
Nog  1 nachtje slapen en dan…… vieren wij met elkaar 
het Sinterklaasfeest.  
Hier volgt de nodige informatie: 
- In verband met de aankomst van de Sint verwachten 
wij de kinderen al om 8.20 uur op het schoolplein van 
de school. Ouders/verzorgers zijn natuurlijk van harte 
welkom om de binnenkomst op het schoolplein mee te 
vieren. 
- Voor de onder- en middenbouw: Bent u niet in de 
gelegenheid om samen met uw kind naar de 
binnenkomst van Sint te kijken, dan kunt u uw kind 
tussen 8.15 en 8.20 uur in de onderbouw- en/of 
middenbouwhal brengen. Hierna lopen alle 
stamgroepleid(st)ers op het plein.  
- Op het schoolplein wachten wij samen achter de 
afzetlinten.  
- Wij verwachten de Sint stipt om 8.30 uur. 
- De onderbouw, middenbouw en bovenbouw zal in 
deze volgorde door de hoofdingang naar de grote hal 
gaan. De kinderen houden hun jas aan en tas bij zich. In 
de grote hal zullen we dan samen met de Sint en zijn 
pieten verschillende Sinterklaasliedjes zingen.  
- Vervolgens gaan de kinderen met de 
stamgroepleid(st)er naar hun eigen stamgroep waar het 
feest vrolijk verder zal gaan. 
- Het Sinterklaasfeest is om 12.30 uur afgelopen. 
 
Kerst 
Deze week, na het vertrek van Sinterklaas, zouden wij 
ook graag een begin maken met het de kerstsfeer in 
school. Op vrijdag 7 december kunnen wij uw hulp goed 
gebruiken bij het inrichten van de school. Houdt u 
hiervoor de Parro app in de gaten! Ook zal de overige 
informatie over het kerstfeest via Parro met u gedeeld 
worden. Vrijdagmiddag 21 december zijn alle kinderen 
om 12 uur vrij. 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Onze school groeit en daar zijn wij heel trots op. Mocht 
u van plan zijn uw kind(eren) bij ons op school aan te 
melden dan is het van belang de aanmelding zo spoedig 
te doen zodat wij rekening kunnen houden met 
formatiegroei en de samenstelling van de groepen. 
Broertjes en zusjes moeten ook aangemeld 

worden, dit gaat niet automatisch. 
U kunt uw kind aanmelden door een volledig ingevuld 
en ondertekend aanmeldformulier samen met een 
kopie van een document met het BSN van uw kind in te 
leveren bij de administratie. Wij ontvangen graag per 
kind een aanmeldformulier. 
U ontvangt enkele werkdagen na het inleveren van het 
aanmeldformulier een schriftelijke bevestiging. 
 
Nieuwe onderbouwgroep 
Wij zijn blij verrast met de grote aanwas in de 
onderbouw van onze Jenaplanschool. Er komen dit 
schooljaar nog meer vierjarigen onze school bezoeken 
en daar zijn wij blij mee. Dat maakte wel dat wij in 
overleg met de MR hebben besloten om tot de 
zomervakantie te werken met een derde 
onderbouwgroep. Deze groep krijgt de naam 
‘Vuurvliegjes’ (deze komen zeer zeldzaam voor op de 
Veluwe en zijn ook maar tijdelijk te zien, daarnaast 
passen zij bij ons beeld om ieder kind te laten stralen en 
in zijn of haar kracht te zetten). 
Ons uitgangspunt is daarbij dat wij de bestaande 
stamgroepen in ere houden en een geheel nieuwe 
groep starten. De kinderen die dit schooljaar vanaf 
januari 4 jaar worden zullen een plekje krijgen in de 
Vuurvliegjes. Daarnaast is er ruimte voor andere 
vierjarigen voor wie deze instroomgroep kansen biedt. 
Dit laatste zal altijd in overleg met ouders/verzorgers 
gebeuren. 
Deze groep zal geleid worden door Wendy Bernaerd, 
een leerkracht met specialisme ‘het jonge kind’, 
waarmee wij een inspirerend gesprek hebben gehad. 
Wij verheugen ons op de samenwerking met Wendy. 
Bij het buitenspelen en tijdens de werkles spelen de 
Vuurvliegjes afwisselend samen met de Kukeluusjes en 
de Vlinders.  
 
Verhuizing 
De Fazanten verhuizen eind december naar het 
zogeheten Keiler lokaal om ruimte te maken voor de 
instroomgroep. Gea is al druk in de weer met de 
verhuizing en doet bij deze een dringende oproep aan 
ouders/verzorgers voor hulp bij verf-en timmerklussen: 
de Fazanten verdienen een prachtig ‘gepimpt’ lokaal en 
hebben uw hulp daarbij nodig. U 
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kunt daarvoor contact opnemen met Gea.  
In januari zullen wij samen met Wendy het nieuwe 
lokaal voor de Vuurvliegjes (nu nog het lokaal van de 
Fazanten) inrichten.  
 
Nieuwe vloeren 
In de kerstvakantie wordt de oude vloerbedekking uit de 
school gesloopt. Het betreft de ruimtes van Vossen, 
Dassen, Keilers, Fazanten en Vissenkom. In die ruimtes 
wordt mooi marmoleum gelegd. Ons trouwe 
schoonmaakteam ‘Wilma en Marinus’ zal hun uiterste 
best doen om daarna de school weer schoon en stofvrij 
te maken.  
 
Nieuw keukenblok 
In de kerstvakantie zal in onze teamkamer het oude 
keukenblok vervangen worden. Wij krijgen net zo’n 
mooi keukenblok als in de kinderkeuken. Dat wordt een 
frisse, nieuwe uitstraling aan het begin van het nieuwe 
kalenderjaar! 
 
Maandag 7 januari 
De eerste lesdag van het nieuwe kalenderjaar hopen wij 
alle leerlingen en hun ouders/verzorgers te 
verwelkomen in een mooie opgefriste school. Van 8.30 
tot 9.00 uur heten wij u allen welkom om het resultaat 
te bewonderen. Tevens bieden wij u koffie en thee aan 
in het kader van het Nieuwe Jaar en kunt u kennismaken 
met ons nieuwe teamlid Wendy Bernaerd. 
 
Hoofdluizen 
In de onderbouw zijn hoofdluizen gesignaleerd. Zou u 
daarom uw kind(eren) extra goed willen controleren op 
luizen en neten. Wilt u Parro in de gaten houden voor 
een mogelijke extra controle door de werkgroep  
Hoofdluizen? 
 
Te laat of ziekmelding 
Mocht uw kind later komen of ziek zijn geeft u dit dan 
vóór 8.20 uur telefonisch aan ons door. Wij streven 
ernaar om vermiste kinderen binnen het kwartier te 
traceren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 
 

Dinsdag 4 december Jenapraat 

Woensdag 5 
december 

Sinterklaasviering, kinderen 
om 12.30 uur vrij 

Vrijdag 7 december School inrichten kerstsfeer 

Zondag 9 december 2
e
 Advent 

Maandag 10 
december 

Weekopening Kerst 

Zondag 16 december 3
e
 Advent 

Dinsdag 18 december Jenapraat 

Donderdag 20 
december 

Kerstviering 

Vrijdag 21 december Middag vrij 

Ma. 24 dec. t/m 6 jan. Kerstvakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


