Vrijdag 3 december 2021

Week 48

Agenda
Datum

Omschrijving

Vrijdag 3 december

Sinterklaas

Maandag 6 december

Tweede advent

Maandag 13 december

Derde advent

Maandag 20 december

Vierde advent

Donderdag 23 december

Kerstspel

Vrijdag 24 december

Kerstviering

Opmerkingen

Opnieuw aangescherpte richtlijnen
Sinds vrijdagavond 26 november 2021 zijn de richtlijnen rondom corona weer iets
aangescherpt. De belangrijkste extra regels voor het onderwijspersoneel, de
ouders en kinderen van onze school zijn:
▪
▪
▪

Al het (ondersteunend) personeel draagt een mondkapje op de gangen.
Klas 4, 5 en 6 zijn vrijgesteld van het dragen van een mondkapje, omdat zij
in cohorten naar binnen en buiten gaan.
Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een
negatieve testuitslag is ontvangen. Ook bij (alleen) snottebellen is het
verzoek uw kind thuis te houden, en bij voorkeur een PCR-test af te nemen, en
anders een thuistest. Indien deze negatief is mag uw kind weer naar school.

Gezien de regel om kinderen bij verkoudheid (hoesten, snottebellen) thuis te
laten en te testen, stelt de school binnenkort zelftests beschikbaar voor hen
die daar behoefte aan hebben. Deze tests moeten nog binnen komen, we laten u
dat z.s.m. weten. U kunt ze dan op komen halen, de test moet thuis gedaan
worden.
Wellicht ten overvloede: u kiest er zelf voor of u dat wilt ja of nee. Test je
wel en de test is negatief dan kan een kind met verkoudheidsklachten weer naar
school. Test je niet dan blijft je kind thuis tot de klachten over zijn.

Eerste advent
Wat was het sfeervol in de verschillende
klassen tijdens de eerste adventviering.
De gordijnen dicht, de lichten uit.
Alleen de grote kaars in het midden van
het adventstuintje brandt.

Maria en de engel mochten als eersten
hun kaarsje aansteken aan de grote kaars
in het midden van het adventtuintje, en
deze dan op een zelf gekozen plekje op
de spiraal neerzetten. Zo ontstond er
steeds meer licht.
Ondertussen zongen de kinderen
verschillende adventsliedjes. Stil nu…
was wel de favoriet.

De kinderen mogen
iedere
adventviering
iets moois van
huis meenemen
voor op de tafel
in de zaal.
Tweede advent
maandag (6/12):
iets uit het
plantenrijk (een
mooi blad, takje
oid)

Sinterklaas
Vandaag, vrijdag 3 december, was het dan zover; Sinterklaas komt op bezoek! Om
8:45 kwamen alle kinderen buiten staan in een mooie ontvangsthaag. Klas 5-6 had
feestelijke bogen gemaakt. De kleutertjes mochten er -met hun mooie pietenmutsen
op- onderdoor lopen, zodat zij vooraan kwamen te staan.

Toen begon het grote wachten. Want donderdag hadden de kinderen een filmpje
gezien waarop Sinterklaas pech had met de auto. Er kwam rook en zelfs vuur uit.
Zou het hem
wel lukken om
op tijd hier
te zijn? Het
duurde en het
duurde, maar
uiteindelijk
kwam hij
eraan. Hij
zat in een
zijspan. De
opa van Aaron
en Jonathan
was in zijn
zijspan langs
komen rijden,
en die wilde
Sinterklaas
wel even naar
school
brengen.
Gelukkig.

Eerst moest
Sinterklaas even
uitpuffen in het
kamertje van
juffie Inge en
Sophie, en daarna
ging hij als
eerste naar de
paarse
kleutergroep. Wat
werd hij luidkeels
toegezongen! De
kleutertjes
sprongen bijna
tegen het plafond
toen ze zongen:
“en we zingen en
we springen en we
zijn ZO BLIJ!”.
Na een gesprekje en het zingen van liedjes met alle kleuters van paars, was het
alweer tijd om naar de gouden kleuters te gaan. Zij waren iets meer onder de
indruk van Sinterklaas; alleen juffie Judith hoorde je zingen. Maar Sinterklaas
brak snel het ijs en vertelde dat de paarse kleuters zo hard hadden gesprongen.
Nou, dát konden zij ook wel! Het refrein werd toen nog even dunnetjes over
gedaan. Het feest kon beginnen.

Sinterklaas had over ieder kind iets in zijn grote boek geschreven. Zo kwam
iedereen even aan de beurt om met Sinterklaas te praten.

Daarna vertrok naar
klas 1-2. Zij zaten
fijn te knutselen aan
Sinterklaashuisjes
toen hij binnenkwam.
Wat een vragen hadden
de kinderen. Overal
wist Sinterklaas een
antwoord op.
Ook van al deze
kinderen stond iets
in zijn grote boek.
Hij nam rustig de
tijd om met iedereen
een gesprekje te
voeren.

In alle klassen hadden de kinderen tekeningen gemaakt voor Sinterklaas. Tijdens
de koffiepauze heeft hij ze allemaal bewonderd. De een was nog mooier dan de
ander. Hij is er erg blij mee!

Als Sinterklaas
wegging bij een
klas, liet hij een
zak met cadeautjes
achter. Wat een
prachtige
presentjes had hij
bedacht voor alle
kinderen. Ze zijn
er erg blij mee.

Na de pauze mocht Sinterklaas bij klas 3-4 en klas 5-6 komen kijken. Zij
hadden lootjes getrokken en surprises gemaakt. Ook hier werden alle
prangende vragen meesterlijk beantwoord door de Sint. Toen zat het er
alweer op voor Sinterklaas. Na een uitzwaairondje langs alle klassen
vertrok hij weer naar zijn volgende
adresje.

Kleuters

Alles stond deze week in het teken
van Sinterklaas:
Sinterklaasappeltjes, pepernoten
bakken en pietengym

