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 Sinterklaas 

En ja, hij was er echt vanmorgen, samen met 

twee pieten. Wij wisten dat natuurlijk niet, 

maar kennelijk was het lokaal van juf Sandra 

zijn kantoor geweest. Nu snapten we waarom 

er een oorbel, een ring en een stukje 

baardhaar waren gevonden. Gelukkig konden 

we dit vandaag weer aan hen teruggeven! 

Wat zijn er geweldige hulpsinterklazen op 

onze school: de kinderen van groep 5 tot en 

met 8 hebben laten zien dat ze prachtige 

surprises kunnen maken! Ook in de lagere 

groepen was het een feest: alle kinderen 

mochten vandaag bij Sinterklaas op bezoek. 

Voor iedereen die thuis ook Sinterklaas gaat 

vieren: een leuk feest toegewenst. 

Het was een anders-dan-anders feest 

vandaag op school, zonder intocht en zonder 

ouders. Maar voor kinderen was het hoe dan 

ook een feest met veel plezier, een beetje 

spannend en vooral erg gezellig! Op Parro is 

er al van alles over te bekijken! 

 

 

 

 

 

 

Kerst 

Ook Kerst zullen we op een mooie manier met 

elkaar vieren. Wat we heel graag willen, is er 

een speciaal moment van maken, zodat alle 

kinderen in hun feestkleren in het (bijna) 

donker naar school mogen komen. Kinderen 

zijn daarom op 17 december om 12 uur 

vrij, omdat ze aan het einde van de middag 

om 16.30 uur weer allemaal op school 

verwacht worden!  

De kinderen krijgen daarvoor nog een aparte 

uitnodiging, zoals we dat altijd doen met 

Kerst. We willen graag dat het feest veilig en 

‘Coronaproof’ verloopt. Dit betekent dat 

ouders niet aanwezig kunnen zijn bij de 

kerstviering. We zullen ook niet een kerstdiner 

houden met eten dat thuis is klaargemaakt. 

Het feest vindt plaats in de eigen groep via de 

gebruikelijke eigen ingang. We rekenen erop 

dat u daar ook op een goede manier aan 

meewerkt.  

U wordt binnenkort verder over het Kerstfeest 

geïnformeerd. Hoewel u niet aanwezig mag 

zijn, gaat u er toch genoeg van zien.  We zien 

uit naar een mooie en feestelijke kerstviering! 
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Een veilige school met duidelijke 

afspraken. 

Op onze school willen we dat iedereen zich 

veilig voelt. Om die reden hebben we regels 

en afspraken gemaakt, die duidelijk zichtbaar 

ophangen in de gang. Om ervoor te zorgen 

dat de regels ook in de aandacht blijven, 

hebben we de afspraak om na de 

herfstvakantie elke maand een regel centraal 

te stellen. De kinderen van groep 7 en 8 

maken daar elke maand een filmpje bij, 

samen met de juf. Het is al geweldig om de 

filmpjes te zien, maar het is vooral een mooi 

hulpmiddel om er met elkaar geregeld 

aandacht aan te geven. Ook goed om thuis 

samen met uw kinderen te bekijken en te 

bespreken. 

Deze regel stond in november centraal: 

Problemen lossen we op met praten! 

 

 

 

Samen zorgen voor Karel 

Groep 7 en 8 hebben de zorg gekregen voor 

een boompje, die later geplant wordt bij het 

nieuwe Ravesteijnplein. Dit stond deze week 

ook in de Bode, met een mooie foto erbij. 

Vandaag is Karel (zo is de boom genoemd) in 

een grote pot geplant. We hopen dat hij de 

komende twee jaar verder groeit zodat hij als 

de huizen klaar zijn, naar zijn nieuwe plekje 

kan. U vindt het in de link: 

https://www.internetbode.nl/regio/vlissingen/3

26772/het-vlot-krijgt-boom-voor-nieuw-

ravesteynplein 

 

 

Extra les rekenen 

Na de kerstvakantie kunnen kinderen uit 

groep 5 tot en met 8 een uur in de week extra 

rekenles krijgen, na schooltijd. Dit is bedoeld 

om een extra steuntje in de rug te hebben bij 

de gewone rekenles. In de Corona tijd hebben 

niet alle kinderen even goed kunnen oefenen 

en dit mogen wij gratis aanbieden. Houdt de 

mail daarom goed in de gaten als u hier voor 

uw kind belangstelling voor heeft. Wij 

organiseren dit samen met Studie Pro. 

Volgende week krijgen de ouders van de 

kinderen van groep 5 tot en met groep 8 hier 

een mail over. 

 

 

Vlotte Babbel 8 verschijnt  20 
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