
Beste ouders / verzorgers,  

 

12 November is het zo ver: Sinterklaas komt aan in Nederland.  

Uiteraard vieren wij dit feest ook op ‘De Werveling’.  

Wij willen u middels deze brief op de hoogte stellen van alle activiteiten 

die in deze periode plaatsvinden.  

 

Maandag 14 november: versieravond vanaf 19.00 uur. 

Wij zijn opzoek naar ouders die ons op deze avond willen helpen met het 

versieren van de school. U bent van harte welkom om ons op deze avond te helpen. 

Aanmelding is niet nodig.  

 

Donderdag 24 november: pyjama zingen van 18.30 uur tot 19.00 uur.  

Op deze avond verwachten wij alle leerlingen om 18.30 uur in pyjama op school.  

De onderbouw leerlingen (groepen 1 t/m 4) mogen naar hun eigen lokaal. De 

bovenbouw leerlingen worden zelf geïnformeerd over het lokaal waar ze naartoe 

mogen. De onderbouw klassen zijn gekoppeld aan een bovenbouw groep. Tijdens 

deze avond zingen wij Sinterklaasliedjes, lezen wij een verhaal voor en zetten 

uiteraard onze schoen. (Wij vragen u om uiterlijk woensdag 23 november een schoen 

mee te geven aan uw zoon of dochter. ) 

Wij willen dit feest puur voor de leerlingen houden, u wordt daarom pas weer om 

19.00 uur  op school verwacht om uw zoon/dochter op te halen. De leerlingen van de 

groepen 1 t/m 4 graag ophalen in het lokaal. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

komen zelf naar buiten. 

En dan maar hopen dat er op vrijdagochtend 25 november iets in de schoen zit.  

 

Maandag 5 december: Aankomst Sinterklaas op school 

Sinterklaas zal rond 08.30 uur  op school aankomen. Uiteraard bent u als ouder hierbij 

van harte welkom. Vervolgens maken wij er in de klassen verder een fantastische 

ochtend van. Deze dag hoeft er geen eten en drinken mee naar school te worden 

genomen. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur  uit.  

Dinsdag 6 december hopen wij alle leerlingen om 08.30 uur weer op school te zien.  

 

Glazen potten gezocht! 

Om het plein mooi te versieren voor het pyjama zingen zijn wij op zoek naar glazen 

potten (gelieve het etiket te verwijderen). Kunt u ons daarbij helpen? De potten 

mogen in de week van maandag 14 t/m vrijdag 18 november worden ingeleverd.  

In de lerarenkamer vindt u de daarvoor bestemde dozen.  

 

Namens de commissie alvast bedankt voor uw medewerking!  

 

Christiaan van den Akker, Mariska van Asch, Emily Janssen en Denise Smit.  


