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AGENDA   18 november 

 19 november 
 

 24 november 

 25 november 
 

 27 november 
 

 28 november 

 5 december 

 School 8.30 uur open! 

 bezoek Pontes Pieter Zeeman 
(Vitr. 7/8) 

 bezoek sinthuis unit onderbouw 

 bezoek sinthuis V3 en 4 en 
regulier 4  

 bezoek Pontes Pieter Zeeman 
(groep 7/8) 

 Bibliotheekbezoek groep 3 

 Sinterklaasviering 
   

SURPRISES 

 

 Sinterklaas is weer (bijna) in ons land. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8, Regulier en 
Vitruvio,  gaan maandag een lootje trekken. De kinderen maken een surprise en een 
gedicht voor een ander kind en kopen een kleinigheidje. De volgende spelregels zijn in de 
groep besproken: 
• De surprise mag in principe naar eigen idee worden geknutseld. Een doos vol viezigheid 
met daarin een cadeautje zou je een surprise kunnen noemen. Dit is echter niet de 
bedoeling! Een surprise is iets dat leuk /mooi moet zijn. Verder moet er geen beitel of 
hamer nodig zijn om de surprise te kunnen openen.  
• Er wordt een cadeautje gekocht voor €5,00. Dit cadeautje wordt verstopt in de 
surprise.  
• Op de surprise komt het gedicht in een envelop.  
• Niet doorvertellen voor wie je een surprise gaat maken!  
• Leerlingen van groep 5/V5 maken voor het eerst een surprise; wellicht is het raadzaam 
deze kinderen thuis wat extra te begeleiden.  
• De surprises worden in een (vuilnis)zak naar school gebracht. Daar pakt de leerkracht 
de surprises uit zodat niet meer duidelijk is wie welke surprise heeft meegenomen. Dan 
staan er in de klas alleen nog maar vrolijke surprises! In de groepen vieren we donderdag 
5 december Sinterklaas. De surprises met gedichten mogen vanaf woensdag 4 december 
na schooltijd op school worden gebracht.  
Voor het trekken van de lootjes is het handig wanneer uw kind thuis vast nadenkt over 
een verlanglijstje. Zoals afgesproken gaat het om cadeautjes ter waarde van 5 euro. Wij 
zijn geen voorstanders van snoep als cadeau. Misschien kunt u vast samen met uw kind 
eens kijken wat er gewenst wordt en waar dit te koop is. Kinderen kunnen dit gerust op 
een briefje schrijven en maandag overschrijven op hun lootje. 

     

HIJ KOMT, HIJ 
KOMT… 

 Yes! Het is weer zo ver! De Sint komt dit weekend weer in het land. We kijken er 
natuurlijk ontzettend naar uit. We hebben er dit jaar voor gekozen om het Zierikzeese 
Sinterklaasjournaal te volgen in plaats van het landelijke journaal. De kinderen hebben 
dit in de klassen al bekeken. 
Vrijdag hebben de kinderen van groep 1/m 4 hun schoentje gezet. Voor de hele school 
geldt dat de deuren om 8:30 opengaan op maandagochtend. Het zou namelijk zomaar 
kunnen dat de Sint voor alle kinderen iets achter laat. 
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PROGRAMMEREN  
 Vrijdag is de moeder van Hermen, Carola Vogelesang, in de Vitruviogroep geweest om te 

laten zien hoe je kan programmeren. Ook kinderen uit de onderbouw hebben hier aan 
meegedaan. Dit hebben de kinderen ook uitgeprobeerd met een Cubetto en met de 
Ozobot. Bedankt Carola! 

  
 

  

     

OUDERLIJSTEN 

INTERESSES/TALENT 

 Enige tijd geleden hebt u een invullijst gekregen waarin gevraagd werd naar talenten en 
bijzondere interesses van u. We hebben enkele lijst reeds retour mogen ontvangen, 
waarvoor dank. Als u deze lijst nog thuis hebt en bij ons wilt inleveren, zouden we dit erg 
op prijs stellen. 

  

     

DOORNROOSJE 
(HERHALING) 

 Ook dit jaar mogen we van Aemstie Alive weer 10 
vrijkaarten uitdelen voor de musical Doornroosje.  Wat 
moet je doen om kans te maken op een vrijkaartje? Je 
moet een leuke poster op A3/A4 papier in het thema van 
Doornroosje maken, je mag  
knippen/plakken/kleuren/knutselen, alles mag zolang het 
maar op het papier past. 
Tot en met 9 januari kan je je werkstuk inleveren bij juf 
Annet (Vitruvio 3/4). De juffen en meesters bepalen dan 
wie de 10 winnaars zijn. De winnaars ontvangen de 
kaartjes na 10 januari. Met 1 musicalkaartje mag ook 1 
ouder gratis mee naar binnen.  
De tekeningen zijn op 25 januari te bewonderen in de hal 
van Sportcentrum Westerschouwen Daleboutsweg 9 in 
Burgh-Haamstede, waar de musical gespeeld wordt. 
Hopelijk doen veel kinderen mee. 

  

 
    

SCHOOLFRUIT 
 Het schoolfruit voor volgende week: 

Komkommer   
Waspeentjes 
Appel 
 

  

BIJLAGE 
 In de bijlage een brief betreffende noodopvang.   


