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* Nog één nachtje slapen…..  
* Kanjertheater 
* Reminder: Schaatsen 
 
 
Belangrijke data  
 
December 
  2    Het feest van Sinterklaas 
  5    Kerst-versiermiddag 
  9    Afsluiting IPC 1e unit 
  9    Kanjertheater groepen 8 en 7A 
12    Kanjertheater groepen 6A, 6B, 7B en 7C  
13    Kanjertheater groepen 4 en 6C 
14    Biebbezoek 5C en 5D 
14    Kanjertheater groepen 3 
15    Kanjertheater 1/2 A t/m D 
16    Kanjertheater 1/2 E t/m G 
16    Biebbezoek groep 6C 
19    Kanjertheater groepen 5 
21    Kerstviering 
26    Kerstvakantie t/m 8 januari 
 
 
Bijlage:    Plattegrond Sinterklaasfeest   
 

 
Nog één nachtje slapen….. 
Morgen, vrijdag 1 december, vieren wij op 
school Sinterklaas. Wij verwachten dat de 
Sint rond 09:00u op de Schaepmanlaan 
arriveert. Natuurlijk wachten de leerlingen 
van de groepen 1 t/m 5 hem zingend op. 
 
Wij verzoeken de ouders die hun kleuter 
naar de klas brengen, niet te lang bij het 
lokaal te blijven. De leerkrachten moeten 
namelijk op tijd met hun groep naar het 
schoolplein. 
 
Fietsen en bakfietsen mogen NIET op het 
plein of in de straat geparkeerd worden. Op 
het schoolplein van ons oude gebouw 
(achterkant van Schaepmanlaan 7) kunt u 
uw (bak)fietsen neerzetten. Houdt 
alstublieft de ingangen van het plein vrij, de 
Sint moet met zijn speciale vervoersmiddel 
kunnen passeren! 
Dit jaar kunnen de ouders kijken bij de 
intocht van de Sint op het plein, maar 
blijven achter de afzetlinten (zie bijgaande 
plattegrond). Dit om goed zicht op de Sint 
te garanderen voor alle kinderen. Ook de 
kinderen van de dagopvang van KinderRijk 

mogen komen kijken, dus geef alstublieft 
iedereen de ruimte.  
 
Vergeet u niet uw kind(eren) een 
pauzehapje en drinken mee te geven. 
 
We wensen iedereen een fijn 
Sinterklaasfeest! 
 
 
Kanjertheater 
In december staan er voor alle groepen 
weer interactieve theatervoorstellingen van 
het Kanjertheater gepland. Hun missie is 
om middels theater allerlei thema’s 
bespreekbaar te maken binnen de klas. Dit 
doen ze doorgaans door een korte 
voorstelling te geven over het thema, 
waarna ze met de leerlingen interactief aan 
de slag gaan. Kinderen worden uitgedaagd 
om mee te denken, veranderingen aan te 
brengen, hun mening te geven of mee te 
doen met de voorstelling die ze gezien 
hebben.  
 
 
Reminder: Schaatsen 
In december gaan wij wederom met de 
groepen 3 t/m 8 schaatsten op het 
Stadshart. In onderstaande overzicht ziet u 
wanneer de groep van uw kind(eren) aan 
de beurt is. De leerlingen hoeven niet zelf 
schaatsen mee te nemen, dit wordt 
verzorgd. De leerkrachten zorgen samen 
met de klassenouders voor hulpouders. 
 

Dag Datum Tijd Groep 

Di 06-12 09:00 - 10:00 6A  6B 

Di 06-12 10:00 - 11:00    6C 

Di 06-12 13:00 - 14:00 7A  7B 

Woe 07-12 09:00 - 10:00 3A  3B 

Woe 07-12 10:00 - 11:00 5C  5D 

Woe 21-12 09:00 - 10:00 4A  4B 

Do 22-12 12:00 - 13:00 7C  8A 

Do 22-12 13:00 - 14:00 8B  8C 

Vr 23-12 09:00 - 10:00 3C  4C 

Vr 23-12 13:00 - 14:00 5A  5B 

 


