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Extra Sinterklaaseditie van de nieuwsbrief van o.b.s. de Wezeboom

Sinterklaas
Nog even de laatste nieuwtjes
over Sinterklaas en zijn pieten.
Schoen zetten
Op woensdag 27 november mogen alle
leerlingen van groep 1 t/m 8 hun schoen zetten.
We hopen dat de pieten langskomen en iets voor
ons meebrengen.
Sinterklaasviering 5 december
Op donderdag 5 december hebben we
Sinterklaas en zijn pieten uitgenodigd bij ons op
school. Hij heeft aangegeven deze uitnodiging
graag aan te nemen. Wij wachten hem om 8.30
uur op bij de hoofd-/kleuteringang van school.
Ook ouders/verzorgers en broertjes en zusjes die
niet bij ons op school zitten zijn van harte welkom
om hem samen met de leerlingen te ontvangen.
De ouders van de groepen 1 t/m 4 worden
verzocht om na de ontvangst van Sinterklaas en
zijn pieten buiten weer richting huis te vertrekken.
De ouders/verzorgers van de peuters mogen mee
naar binnen voor een bezoek aan Sinterklaas.
Peuters
Sinterklaas begint zijn bezoek aan de peuters om
iets voor 9.00 uur in het lokaal van groep 1-2. Juf
Evelien is hierbij aanwezig. We gaan liedjes zingen
en met elkaar sfeer (en pepernoten) proeven. Na
ongeveer 10 minuten zingen we ‘Dag
Sinterklaasje’ en maken we met elkaar plaats voor
groep 1 en 2. De peuters en hun
ouders/verzorgers vertrekken dan weer richting
huis.

Groep 1 t/m 4
Sinterklaas neemt de tijd om groep 1-2 en groep 3-4
apart te bezoeken in hun eigen klas. Zo krijgt elke groep
de ruimte om de klas op hun eigen manier klaar te
maken voor Sinterklaas en hun activiteiten en IPC-bord
te laten zien. Let op: de ouders van de groepen 1 t/m 4
worden verzocht om na de schoolontvangst van
Sinterklaas en zijn pieten weer richting huis te vertrekken.
Groep 5 t/m 8
De bovenbouw viert het feest door voor elkaar een
surprise en gedicht te maken. Deze mogen op
woensdagmiddag 4 december na 14.00 uur naar school
gebracht worden. Op woensdagochtend 5 december
kunnen deze tussen 8.10 – 8.25 uur bewonderd worden.
Sinterklaas en zijn pieten bezoeken na hun bezoek aan
de onderbouw ook nog even de groepen van de
bovenbouw.
Eten op 5 december
Om 10.00 uur hebben we met z'n allen pauze. We krijgen
wat te drinken en wat lekkers van de OR. De kinderen
hoeven dus voor 10.00 uur geen fruit en drinken mee te
nemen. Wel eigen lunch meenemen. Niet te veel, want
de OR trakteert bij de lunch op een broodje knakworst!
Alle kinderen
zijn op deze
dag om
14.00 uur vrij.

Schooljaar 2019-2020
1

