
ASJEMENOU   2 t/m 9 december 2016 

 

 

Sinterklaas 

 

Aanstaande maandag is het zover, 5 december. Dé dag dat Sinterklaas naar school gaat komen. 

Na alle belevenissen in het Sinterklaasjournaal, zijn we benieuwd hoe het zit met de feesttaart 

en de pakjes voor pakjesavond.  

  

Hoe ziet maandagochtend eruit? 

Alle kinderen zijn gewoon voor 8.30 uur in de klas. U kunt op het schoolplein gaan staan bij de 

zandbak of het klimrek. De groepen komen, met de leerkrachten daarvoor staan. Sint en zijn 

Pieten komen aan op het plein en daarna zullen de kinderen weer naar binnen gaan. (Zonder 

ouders) 

 

 

Sinterklaas, en de dag erna... 

 

 

    Dit weekend, en uiteraard a.s. maandag, barst het Sinterklaasfeest in alle   

hevigheid los. Wij gaan er op school weer een geweldig feest van maken. 

Vele kinderen zullen op pakjesavond pas laat in hun bedje liggen, en er de    

 volgende ochtend moeilijk uit kunnen komen. 

 Dinsdagochtend mogen de leerlingen daarom tot 09.30 uur binnen druppelen.  

   Daarna begint ons ‘reguliere’ programma. Ze mogen, d.w.z. dat de kinderen 

uiteraard ook op de gebruikelijke tijd op school welkom zijn. 

  Er zullen deze ochtend geen verkeersbrigadiers op de oversteekplaats staan. 

 

 

Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Kinderpostzegels 

 

Traditiegetrouw hebben onze groepen 7 en 8 weer deelgenomen aan de 

Kinderpostzegelactie van 2016. Onze leerlingen hebben erg hun best 

gedaan om de envelop ‘vol’ te krijgen en op deze manier bij te dragen 

aan diverse goede doelen. 

Vandaag hebben wij een bericht ontvangen dat de twee groepen 

gezamenlijk voor € 8155,48 hebben verkocht.  

Geweldig gedaan jongens en meisjes ! 

 

 

Laatste 5 Mozaïeken te koop! 

 

Beste Ouders en Verzorgers,  

 

Twee jaar geleden hebben we in de Projectweek -met uw hulp- prachtige en kleurrijke mozaïeken 

gemaakt. Het thema was "De mooiste vis van de zee'. Op iedere lege plek op school hebben we de 

kunstwerken opgehangen, maar we hebben er toch nog een aantal over.  

Wanneer u ook zo'n kunstwerk in huis (op het werk) wil ophangen, kunt u mij een berichtje sturen 

met het nummer van de mozaïek van uw voorkeur. U kunt hierop bieden en de opbrengst 

wordt besteed aan informatieve boeken voor de groep van uw kind(eren).  

 

 
 
 
                                                         
 
 
 
 

 
2   Gemaakt door:   3   Gemaakt door:   4   Gemaakt door: 

Ties, Niek, Charlotte,   Larah, Anna, Luuk,  Isabelle en Julius  
Stef,   en Jolijn                          Mees en Michael 
 

     
 
 
 
 
 
                                                          

 

5    Gemaakt door:  7   Gemaakt door    Met vriendelijke groet,  

Lisha, Joris, Tim,   Coco, Jet, Luca, Samuel   Annelies Box  
                              Lieske (of Lieke)   Intern Cultuurcoördinator 

   

 



Kerstviering 

 

Donderdag 22 december aanstaande vieren we weer Kerst met de hele school. 

Naast het kerstdiner dat we ieder jaar doen hebben we vorig jaar vooraf aan het diner een 

kerkviering gehad. 

Dat is met groot enthousiasme ontvangen en daarom willen we Kerst dit jaar weer op deze manier 

vieren. 

 

Bij deze alvast de tijden van donderdag de 22e december. 

 

16.00                kerk open 

16.15                inloop 

16.30-17.15      viering 

17.30-18.45      diner in de klassen 

 

 

We komen nog terug met details rondom deze feestelijke dag. 

 

 

 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de komst van Sinterklaas.  

Want het is natuurlijk wel super spannend om Sinterklaas in de klas  

op bezoek te krijgen. 

In alle groepen worden liedjes en gedichtjes geoefend en werkjes gemaakt.  

Daarnaast volgen we iedere dag het Sinterklaasjournaal zodat we van de 

laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn. 

De weektaak bestond deze week uit het knutselen van een stoomboot uit 

vierkantjes, het tekenen van Sint & Piet in het pakjeshuis van Sinterklaas 

en/of het maken van een werkblad.  

De kinderen hebben veel lol gehad als 'Pietjes' tijdens de Pietengym. 

 

Maandag mogen alle kinderen die dat willen verkleed als Sint of Piet op school komen.  

 

Dinsdag begint de school om half tien, dus uitslapen mag, maar voor wie eerder wil komen; vanaf 

kwart over acht zijn de kinderen in hun eigen klas welkom.  

 

Vrijdag 27 januari zijn de kleuters vrij omdat er een studieochtend is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uRGMbb4qZpDsxM&tbnid=S5ia6M-3-zXk8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thechimney.nl/home.html&ei=eozVUZfFPM_Dswa1yIC4Bw&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNG5AAJTgtlVMl5CNyOt0GguCTMS_g&ust=1373035988824462
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eYcG8cpzkYkljM&tbnid=tSASYd5tUOgoxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lizkingevents.com/2013/02/04/2-things-to-consider-when-trying-a-new-event-tech-product/&ei=4IzVUYW7HcHUswaC0YDQCw&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNEAYrTUITyzM_WCof4L7q6d4eV6RQ&ust=1373036073466513
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH45Xx-9PQAhUEWBQKHV9OBe0QjRwIBw&url=http://www.sinterklaassliedrecht.nl/&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNGjBzOgCZ0nZdDAyIOtDqm124OUKg&ust=1480715119773785


 

Groep   

  

 

Wat een drukke week hebben we gehad. 

De kinderen zitten vol spanning, omdat 5 december steeds dichter in de buurt komt. 

Ondertussen hangen de ramen achterin de klas vol met leuke getekende pieten. 

Ook hebben we gisteren geoefend met het lied: "De sint en pietengym". 

Samen met meester Peter hebben we dat met het keyboard geoefend. 

Ook zijn we druk bezig geweest met het schrijven van korte gedichten. 

Het was niet makkelijk, maar uiteindelijk heeft iedereen goed zijn best gedaan. 

Knap hoor! 

Aanstaande maandag komt Sinterklaas op school. 

De kinderen hebben er enorme veel zin in! 

Aanstaande dinsdag mogen de kinderen een uurtje later op school komen. 

We starten dan om 9:30 uur. (eerder mag natuurlijk wel gewoon) 

 

 

 

Groep   

 

 

In groep 7 zijn de kinderen enthousiast begonnen met het nieuwe thema "Reis om de wereld".  

In tweetallen bereiden ze een presentatie voor over een zelfgekozen land, dat gaat van Jemen 

tot Canada tot Kiribati..(daar had juf ook nog nooit van gehoord). 

 

Dan nog mooi nieuws over de Kinderpostzegels: de klas heeft maar liefst €4221,31 opgehaald! 

Met dat geld worden kinderen over de hele wereld geholpen om een goede toekomst op te 

bouwen. Groep 8 heeft ook veel verkocht, zij hebben €3934,17 opgehaald.  

 

Maandag gaan we dan eindelijk elkaars surprises zien en open maken, we zijn benieuwd! Die dag 

staat juf Karolina voor de klas, juf Irma is er dan dinsdag. 

 

 

 

 

Proficiat 
 

7 december Fay Kroon  4 
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