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Sinterklaasfeest  
Maandag 30 november gaan we de schoen zetten. De kinderen mogen deze dag een 
eigen schoen/laars mee naar school nemen. Natuurlijk mag daar ook een leuke 
tekening of een leuk verhaal in. 
 

Natuurlijk gaan wij ons best doen om er fijn kinderfeest te 
maken op vrijdag 4 december. Sinterklaas zal met zijn piet de 
school "Corona-proof" bezoeken.   
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te 
nemen voor de kleine pauze, wel een eigen lunch! We gaan er een 
supergezellige dag van maken.   

 
Vervangingen 

Afgelopen week hebben we helaas voor de eerste keer dit schooljaar kinderen naar huis moeten 
sturen omdat er geen vervanging meer beschikbaar was.  

Eerst kregen we het bericht kregen dat juf Sanne helaas plotseling was opgenomen in het ziekenhuis 
en waarschijnlijk de komende 3 weken niet op school is. Vervolgens bleek juf Aimee ‘s ochtends 
snipverkouden opgestaan en moest dus getest worden. We hebben alles op alles gezet om een 
oplossing te vinden, maar helaas is dit afgelopen donderdag voor groep 1 en 2 niet gelukt. Het was 
fijn dat alle ouders zo begripvol hebben gereageerd en we dit samen hebben kunnen oplossen. U 
begrijpt dat dit een maatregel is die we in het uiterste geval toepassen.  

We merken dat het momenteel zeer lastig is om invallers te vinden, mede door de Coronamaatregelen 
is dit probleem veel groter dan vorig schooljaar. Veel collega's zitten thuis met lichte klachten. 

We hopen de vervanging voor de onderbouw zo goed mogelijk in te vullen voor de komende periode. 
U begrijpt; wij doen ons uiterste best, maar het is erg lastig.   

 

Licht AAN! 

Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Daarom is het belangrijk om goed zichtbaar 
te zijn. Hiervoor is de campagne ´ AAN in het donker´ gestart. Komende weken 
zullen we dit ook onder de aandacht brengen bij de leerlingen. De leerkrachten 
zullen buiten staan ´s morgens om de leerlingen hier bewust van te maken.  



Het Zierikzeese sinterklaasjournaal 
 

Kijken jullie ook naar het Zierikzeese 
Sinterklaasjournaal?  

Op de facebookpagina van Sinterklaas Zierikzee vind je 
alle afleveringen. Ook op het Youtube kanaal kun je 
deze terugkijken. Afgelopen week hebben jullie kunnen 
zien dat Isabelle, Sophie en Bodi mee hebben gedaan 
in het journaal.  

Zaterdag (morgen) is er een extra lange aflevering te 
zien. Daar komen jullie vast nog meer bekende tegen. 
Deze is te zien vanaf 11.00 uur.  

De komende weken is de sint verder nog te volgen in 
het Huis van Sinterklaas Schouwen Duiveland (facebook)  

https://www.facebook.com/search/top?q=sinterklaas%20zierikzee 

 
Meefietsen naar gym 

Voor 26 november en 3 december zijn we nog opzoek naar 1 ouder (of andere familieleden) die met 
ons mee kunnen fietsen naar de gymles. We vertrekken rond half 9 vanaf school en fietsen rond 10 uur 
weer terug naar school. Graag doorgeven aan de leerkrachten. 

 

Schoolfruit 

Het schoolfruit van komende week is peer, sinaasappel en mandarijn. Wanneer uw kind hier iets niet 
van lust, kunt u ander groenten of fruit meegeven op woensdag, donderdag en vrijdag.  

 

 

 

  



 

Nieuws van de kinderen en uit de groepen 

 

Begrijpend Lezen 
Bovenbouw Unit 

Elke vrijdag besteden we in de 
bovenbouw unit extra tijd aan begrijpend 
lezen. Dit gaat verder dan het lezen van 
een tekst. We duiken er dieper in en 
bekijken een tekst op verschillende 
manieren. Zo hopen we dat de kinderen 
de teksten nog beter gaan begrijpen. 
Deze week lieten we de kinderen zelf 
W&H-vragen (wie, wat, waar, wanneer, 
waarom, hoe) bij de tekst bedenken. De 
antwoorden moesten in de tekst terug te 
vinden zijn. 

 

 
 

Leeskring 

Ter bevordering van het lezen hebben we donderdagmiddag in de middenbouw een leeskring 
gehouden. Dit binnen het thema ´Sinterklaas´. De leerlingen hebben in de stamgroepen verschillende 
boeken (voor)gelezen, bekeken en gepresenteerd aan elkaar.  

                         

 
 



Nieuws van KIBEO – peutergroep en naschoolse opvang 

 

Deze week zijn we voorzichtig begonnen met het thema 
‘Sinterklaas’. We hebben al een beetje versiering 
opgehangen en we zingen de bekende Sinterklaasliedjes. 

De kinderen vertellen enthousiast over de bewegende zak van het 
Sinterklaasjournaal op tv. Als we vragen wat daar in zou kunnen zitten zegt 
Daphne “ik denk een spitsmuisje”.....we gaan het zien. 

Volgende week gaan we verder met leuke Sint en Piet knutsels. 

 

 

  

 

   

 

• Woensdag 2 december studiedag, kinderen zijn vrij 
• Vrijdag 4 december  sinterklaasviering 
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