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Leren anders organiseren 
 
Helaas kunnen de geplande schoolbezoeken in 

Rosmalen en Zoetermeer niet doorgaan 

vanwege de coronamaatregelen. 

Voor de studiedag van 16 oktober is een andere 

invulling gevonden maar voor 27 november niet 

omdat we deze willen verplaatsen naar het  

voorjaar. Daarom hebben de kinderen op 27 

november gewoon school. 
 
 

Sinterklaas 
 

De discussie rondom (zwarte) Piet is u vast niet 

ontgaan. De laatste jaren wordt het feest van 

Sinterklaas hierdoor overschaduwd. Door 

sommigen wordt hij gezien als een noodzakelijk 

onderdeel van de traditie en voor anderen is hij 

onlosmakelijk verbonden met het koloniale 

verleden waarin niet blanke mensen als 

minderwaardig werden behandeld. Helaas lijken 

standpunten zich soms zo te verharden dat er 

spanningen ontstaan. Dit terwijl het 

Sinterklaasfeest juist mensen, jong en oud, zou 

moeten verbinden. Vanuit onze Christelijke 

normen en waarden leren wij de kinderen met 

elkaar en elkaars verschillen respectvol om te 

gaan. Iedereen is anders maar je hoort erbij. Het 

kan toch niet zo zijn dat een kinderfeest als 

Sinterklaas mensen het gevoel geeft uitgesloten 

te worden. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in de 

maatschappij  zich gewaardeerd voelt om wie hij 

of zij is, ongeacht achtergrond of 

geloofsovertuiging. Daarnaast willen wij het 

Sinterklaasfeest als mooie traditie behouden. 

Daarom zullen we, vanaf nu, alleen nog 

roetveegpieten inzetten op Oleanderhof. 

Hiermee  volgen wij het Sinterklaasjournaal. 

Een landelijk en herkenbaar verhaal dat aansluit 

bij de veranderingen in de maatschappij én recht 

doet aan de kern van het verhaal waarin piet 

pakjes door de schoorsteen bezorgt.  

Misschien bent u als ouder teleurgesteld en wilt 

u de traditie van Zwarte Piet zo houden maar wij 

zijn er van overtuigd dat het voor kinderen niet 

uitmaakt of Piet zwart is of roetveeg of 

misschien wel een andere kleur heeft. Dat het 

evengoed een leuk verhaal is. 

Voor dit jaar hebben we overigens besloten , 

vanwege corona, om alleen Sinterklaas op 

school te verwelkomen en de kinderen van 

groep 8 roetveegpietje te laten spelen (als ze dat 

willen en een pak hebben). Ook wordt u dit jaar 

niet uitgenodigd om bij de komst van Sint te zijn 

maar zullen we alleen met de kinderen en 

leerkrachten Sint welkom heten. We hopen er 

een  leuke dag van te maken! 

 

Kerst 
 

Hoe we dit jaar de Kerstviering gaan houden is 

nog niet duidelijk. Wel lijkt het er nu op dat we 

het niet zo kunnen doen als anders. Namelijk 

met alle ouders en kinderen in de kerk. 

We zijn aan het nadenken over alternatieven.  

Ook dit jaar krijgen de kinderen weer een 



 

leesboek met Kerst. Ook dit jaar het Christelijke 

kinderboekenweek boek. Wilt u dit niet zelf 

aanschaffen? 

 
 
 

Ouderbijdrage 
 
Wilt u de ouderbijdrage van dit schooljaar weer 

voldoen?. U mag 20 euro per leerling 

overmaken  op NL41RABO0389344222 t.n.v. 

Oleanderhof Arnemuiden. Wilt u de na(a)m(en) 

van uw kind(eren) er even bij vermelden? 

 
Pauze 
 
Door het 5 gelijke dagen model hebben 

leerkrachten minder pauze gedurende de 

lesdag. Daarom heeft het hele team pauze van 

14.00 u – 14.30 u. Wilt u hiermee rekening 

houden als u even iets aan de leerkracht wilt 

vragen? U mag bellen na 14.30 u 

 

Jeugdfonds 
 

 

Wilt uw kind graag sporten, zwemles volgen, op 

muziekles, dansen, schilderen of aan theater 

doen? Is er thuis weinig geld en is het voor u 

moeilijk om de kosten te betalen? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We 

betalen voor kinderen en jongeren (0 t/m 18 

jaar) de contributie/het lesgeld en eventueel de 

spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de 

huur van een instrument. 

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan 

contact op met één van onderstaande 

intermediairs. 

U kunt ons bellen, mailen of appen: 

Marjan Ouwerkerk:     06-

24549910              m.ouwerkerk@welzijnmiddel

burg.nl<mailto:m.ouwerkerk@welzijnmiddelbur

g.nl> 

Lianne de Groot:        06-

46218656              l.degroot@welzijnmiddelbur

g.nl<mailto:l.degroot@welzijnmiddelburg.nl> 

We helpen graag. 

 

Marjan Ouwerkerk en Lianne de Groot 

Welzijn Middelburg 
 

Data 

  

 

16-10-20 

19-10-20 t/m 

23-10-20 

25-11-20  

27-11-20 

 

04-12-20 

04-12-20  

17-12-20  

18-12-20 

21-12-20 t/m 

01-01-21  

 

 

Studiedag alle llen vrij 

Herfstvakantie 

 

Dankdag alle llen vrij 

Studiedag vervallen, alle llen 

school 

Sint 

llen gr 1 en 2 12.00 u vrij 

Kerstviering 

llen mi vrij 

Kerstvakantie  

  

  

 

Vriendelijke groet,  Team Oleanderhof. 
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