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SINTERKLAAS 
Afgelopen woensdag mochten de leerlingen hun 
schoen zetten op school. De Pieten hadden hier allerlei 
geintjes mee uitgehaald. Zo had ie de schoenen uit de 
klas van juf Tanja en Monique in de papierbak verstopt 
onder een tafel en bij juf Irma en Monique hingen alle 
schoenen in een zak aan het plafond. Bij juf Irene 
waren er schoenen in de hal verstopt van enkele 
kinderen waar de hele klas druk naar op zoek was en 
bij juf Marjo waren alle schoenen verdwenen maar wel 
cadeautjes en pepernoten achter gelaten. Maar alle 
schoenen zijn gelukkig teruggevonden. 
 

 
 
Afgelopen week rook het in de school ook heerlijk naar 
pepernoten die de groepen 1 t/m 4 alvast hebben 
gebakken. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 4 december is het dan eindelijk zover. Helaas 
wachten we Sinterklaas dit jaar niet gezamenlijk op het 
grote schoolplein op vanwege alle maatregelen zullen 
we dit op een andere manier doen …. Afwachten maar. 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten in ieder 
geval vrijdag een lunch mee naar school nemen gezien 
het continurooster tot 14.00 uur. De leerlingen van de 
groepen 1/2 mogen deze dag om 12.00 uur worden 
opgehaald.  
 
 

VENTILATIE COVID – KOUD IN SCHOOL 
Omdat de ventilatie in de school aan de COVID  
richtlijnen van de RIVM moeten voldoen, en de 
leerkrachten en leerlingen ook beschermd moeten 
worden in school, wordt er binnen de school goed 
geventileerd. In eerste instantie via het 
ventilatiesysteem, maar daarnaast ook met frisse lucht 
zoals de richtlijnen voorschrijven. Daarom staan de 
ramen tijdens de pauzes open zoals de richtlijnen 
voorschrijven en tijdens de lessen op een kleine 
tochtstand. Mocht uw zoon/dochter bij het raam zitten 
en heeft het last van de kou is het misschien handig om 
hem/haar een vest mee te geven (of sjaal). De 
verwarming zal ook hoger worden gezet in de lokalen, 
maar de ramen staan tijdens de les op een hele kleine 
tochtstand.  
 
 

 

Agenda: 
 

Maandag 30 november: MR-vergadering 

Vrijdag 4 december: Sinterklaas 

 Voorstelling Pietje 

Tique 1 t/m 4 

 Groep 1/2 tot 12.00u 

 Groepen 3 t/m 8 

continurooster tot 

14.00 uur 

Vrijdag 11 december: Puberles groepen 7 

Vrijdag 11 december: Muziekmenu Brass 

groepen 8 

Maandag 14 december: Kerstvoorstelling  

 1 t/m 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VERWERKING BETALING OVERBLIJF 
De overblijfbetalingen (incidenteel of strippenkaarten) 
die tussen 8.30-11.30 uur betaald worden, worden 
dezelfde dag verwerkt, voor de overblijf begint. Mocht 
uw betaling na deze tijd plaatsvinden of later op de dag, 
dan wordt de overblijf dag als een achterstand gezien 
indien uw strippenkaart vol is en u via de overblijf al 
eerder van uw zoon/dochter een briefje heeft 
ontvangen dat er een nieuwe strippenkaart gekocht 
dient te worden.  
 
 

TINY FOREST/GROEN SCHOOLPLEIN 
Ook deze week is er weer hard gewerkt in het Tiny 
Forest. Er werden slingers opgehangen met pinda’s 
voor de vogels, afval geprikt, bladeren geharkt etc. 
15 december zal samen met Stad en Natuur en De 
Donkergroep begonnen worden, aan de hand van een 
”plaatpraat”, met het maken van plannen voor 
“vergroening” van het schoolplein. 1,5/2 jaar geleden 
heeft er al een sponsorloop plaatsgevonden om het 
schoolplein aan te pakken, maar dat had meer voeten 
in aarde dan we gedacht hadden. We hopen dat nu 
doorgepakt kan worden en op eventuele medewerking 
van de gemeente ook.   
Groene schoolpleinen betekent meer avontuur. Met een 
grote fantasie creëren kinderen hun eigen wereld. 
Onderzoeken, ontdekken, samen spelen, grenzen 
verkennen en uitdagingen aangaan en lekker kind 
kunnen zijn! 
 

 

 
 
 

 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
GA SAMEN MET VINNY OP ONTDEKKING 
BIJ KINDERBOERDERIJ DEN UYLPARK 
VAN STAD EN NATUUR! 

 
Varken Vinny komt uit het Brabantse land. Maar zijn 
vader en moeder zijn op reis. Daarom mag Vinny bij 
zijn familie in Almere logeren. Hij is hier net 
aangekomen en hoorde er op Kinderboerderij Den 
Uylpark veel leuke dieren wonen. Hij gaat bij ze op 
bezoek. Ga je met hem mee op verkenning? 
 
De speurtocht start bij de Kinderboerderij, maar gaat 
ook door het park. Je volgt de routekaart aan de 
binnenkant van dit boekje. Bij elk nummer mag je een 
opdracht doen. Doe je best, zodat je op de achterkant 
de oplossing kunt invullen. Succes! 
 
Heb je de code goed? Maak dan de brievenbus open. 
Daar zit een mooie beloning in. 
 
Let op! Je kan de speurtocht alleen maar doen tijdens 

de openingstijden van de kinderboerderij.  
https://www.stadennatuur.nl/den-uylpark.nl/  
 

 

 

 

SINTAIRKLAAS 
Per paard cadeautjes vervoeren gaat niet super snel, 
daarom schakelt Sinterklaas dit jaar échte vliegtuigen 
in! 
Luchtvaartmaatschappij SintAirways doet zijn intrek in 
het oude Schipholgebouw bij Luchtvaartmuseum 
Aviodrome. Maar helemaal soepel verloopt het nog 
niet… de pieten kunnen jouw hulp goed gebruiken! 
Kom jij helpen op 21, 22, 28 of 29 november bij het 
Aviodrome in Lelystad? 

https://www.aviodrome.nl/evenementen/sintairkl
aas/  

 

 

https://www.stadennatuur.nl/den-uylpark.nl/
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/eropuit/luchtvaartmuseum-aviodrome/sintairklaas-piet-sinterklaas-lelystad-eu-sint
https://www.aviodrome.nl/evenementen/sintairklaas/
https://www.aviodrome.nl/evenementen/sintairklaas/


PIETENTRAINING 
Bij dit Sinterklaasuitje voor het hele gezin word je 
opgeleid door de Survival Pieten van Outdoorparc SEC 
Pietentraining. Tijdens deze Pietentraining leer je hoe je 
moet klimmen en klauteren. Dit is heel belangrijk, want 
een piet klimt over de daken zonder pakketjes te laten 
vallen. Natuurlijk zorgt de piet ervoor dat de training 
goed bij je leeftijd en motoriek past. 
Dit leuke uitje vindt plaats op woensdag 2 december en 
is geschikt voor alle leeftijden. 

 

 

SINTERKLAAS IN DE BIEB! 
Op zondag 29 november komt theaterschool Almere 
naar de bibliotheek!  Zij zullen een leuke en muzikale 
Sinterklaasvoorstelling opvoeren. 
Deze Sinterklaasvoorstelling is leuk voor de hele 
familie, dus neem het gezin mee naar de bieb en vier 
met z'n allen het Sinterklaasfeest! 

SINTERKLAAS KNUTSELEN (4+) 
Samen met Atelier Zoo Creatief gaan de kinderen aan 
de slag. Het knutselen zal helemaal in Sinterklaas 
thema zijn. 
Speciaal voor 5 december gaan de kinderen namelijk 
een mooi sinterklaasje met witte paard maken! Het 
knutselen is helemaal gratis mits er een kaartje is 
gereserveerd. 
Zaterdag 28 november in De Nieuwe Bibliotheek 
Buiten en in De nieuwe Bibliotheek Haven.  
Zondag 29 november in De Nieuwe Bibliotheek Stad! 

 

 

 

HET SCHILDERIJ VOOR DE SINT 
Het schilderij voor Sinterklaas is een muzikale en 
grappige Sinterklaasmusical, en vind 21 november 
plaats in Agora. 
En als kers op de taart is er na afloop een Meet & Greet 
met de Sint en zijn pieten! 

 

 

SINTERKLAAS OP HET SCHERM! 
Volg alle avonturen die Sinterklaas en de pieten 
dit jaar beleven op tv! Het Sinterklaasjournaal 
start op 11 november op NPO 3. De club van 
Sinterklaas kun je vanaf 14 november op 
YouTube volgen. In de bioscoop draaien er ook 
films! Check hier voor meer informatie! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/outdoorpark-sec-almere/pietentraining-sinterklaas-almere
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/De-nieuwe-bibliotheek-stad/sinterklaas-bieb-voorstelling
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/de-nieuwe-bibliotheek-buiten/sinterklaas-knutselen-bibliotheek
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/de-nieuwe-bibliotheek-buiten/sinterklaas-knutselen-bibliotheek
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/de-nieuwe-bibliotheek-haven/sinterklaas-knutselen-kinderen
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/De-nieuwe-bibliotheek-stad/sinterklaas-knutselen-creatief
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/Agora-Lelystad/sinterklaas-voorstelling-schilderij
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/Kidsproof-Almere/sinterklaas-pieten-televisie-uitzendingen

