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Nieuws per groep 
Groep 2 
Huis van Sinterklaas 
Op maandag 26 november gaan de kinderen van groep 2 het huis van Sinterklaas 
bezoeken in Zierikzee. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de kinderen om 8.30 uur 
aanwezig zijn, want we moeten dan echt vertrekken. We komen anders te laat en 
kunnen dan door het strakke tijdschema in de problemen komen. 
 

Groep 1 en 2 
Sinterklaasmuziek (live) 
Op vrijdagochtend 30 november komt de echtgenoot van juf Petra met zijn 
muziekinstrumenten naar school! We gaan dan sinterklaasliedjes zingen met elkaar. 
 

Groep 7/8 
Bureau Halt 
Op donderdag 29 november a.s. komt een medewerker van bureau Halt in groep 7/8 
voorlichting geven over het thema "overlast jaarwisseling". 
 

Voorlichtingsavond VO 
Op donderdag 13 december a.s. vindt er op school een informatie-avond plaats over 
het voortgezet onderwijs in het algemeen en het onderwijs op de PPZ in het 
bijzonder. Mevr. V. Faut is namens de Ponter Pieter Zeeman op onze school aanwezig 
om u te informeren en vragen te beantwoorden. 
U bent van harte welkom op deze avond vanaf 19.30 uur op onze school. 
 

Schoen zetten 

Op maandag 26 november mogen alle kinderen van groep 1, 2 en 4 hun schoen 
meenemen en wie weet… zit er dinsdag iets in! De kinderen van groep 3 maken zelf 
een schoen. 
 

Huis van Sinterklaas 
Op maandag 26 november gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 naar het huis 
van Sinterklaas in Zierikzee. Groep 2 is geboekt om 9.00 uur. Groep 1 om 9.20 uur. 
Groep 3 om 9.40 uur en groep 4 om 10.00 uur. Vervoer/begeleiding wordt geregeld 
via Parro. 
 

Sinterklaas op school 

Op dinsdag 4 december komt Sinterklaas zijn verjaardag vieren met de kinderen op 
school. Deze morgen hoeven de kinderen geen eten en drinken voor de 
ochtendpauze mee te nemen. Zoals gewoonlijk komt de Sint weer aan om 8.30 uur 
op ons schoolplein. 
 

Kerstmusical 

Op woensdag 19 december treden de kinderen van de groepen 2, 4, 6, 7 en 8 voor u 
op en op donderdag 20 december treden de kinderen van de groepen 1, 3, 5, 7 en 8 
op. De kinderen van groep 7/8 treden dus op beide avonden op!   
De voorstellingen beginnen om 19.00 uur en vinden plaats in het Dorpshuis. 
U krijgt binnenkort een officiële uitnodiging om te komen kijken naar en genieten van 
onze Engelstalige kerstmusical "Scrooge".  
Op vrijdag 21 december zijn alle kinderen vrij. Dan begint de kerstvakantie. 
 
 

Verjaardagen   

 28/11 – Bas Ruitenbeek 

 01/12 – Sham Yousef 

 06/12 – Julian Westdorp 

 07/12 – Feline Willemse 

 08/12 – Mara van den Berg 

 08/12 – Nikki Snoek 

 12/12 – Marit van den Hoek 

 29/12 – Lévano Buijs 

 

Van harte gefeliciteerd!  

Bijlage 

 

 Voorlichtingsavond VO (7/8) 
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 Schooldamkampioenschap 2018 

Op woensdagmiddag 12 december vindt het schooldamkampioenschap van Schouwen-Duiveland plaats in 
Zierikzee. De kinderen die hieraan mee willen doen, vragen vanmiddag aan hun ouders of dit mag. Dit is 
voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. 
 

 


