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Sinterklaas 
Aankomend weekend komt Sinterklaas met zijn pieten weer in het land. 
Al zullen Sinterklaas en zijn pieten dit jaar niet bij ons op school langskomen, het 
Sinterklaasfeest laten we natuurlijk niet aan ons voorbij gaan.  
 
Aan de ouders/verzorgers en kinderen van de groepen 5 t/m 8:  
 
Na weer een heel jaar van cijfers en letters leren,  
Komt Sinterklaas onze school ook dit jaar weer met een bezoek vereren. 
Wat zou hij meenemen? Chocolade en marsepein?  
Of heeft Sint ook nog een surprise voor groot en klein?  

 
De meesters en juffen doen op dinsdag 17 november  
alle namen in een hoge hoed. Ieder trekt een lootje en dan  
begint het pas goed. Om het feest goed te laten verlopen,  
gaan de kinderen voor elkaar een cadeautje kopen (€ 4,-).  
Een cadeau met een surprise en een gedicht!  
Een helpende hand? Van de ouders/verzorgers wellicht.  
Bij het kopen en knutselen veel plezier,  
En dan op 4 december veel vertier!  
 
In opdracht van Sinterklaas,  
Activiteitencommissie en team.  
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Aanvulling vrijdag 4 december  
Op deze (Sinterklaas)dag houden we ons aan de tijden van het continurooster. De kinderen van 
groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 vrij. Groep 5 t/m 8 gaat op deze dag tot 14.30 uur naar school.   
Vanwege Corona zal het Sinterklaasfeest er dit jaar iets anders uitzien dan we gewend zijn. 
Sinterklaas en zijn Pieten komen dit jaar niet fysiek bij ons op school langs, maar laten zeker 
van zich horen. 
Team. 
 
Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij.  
In de kalender, die u aan het begin van het schooljaar heeft ontvangen, heeft u natuurlijk allang 
gezien dat de kinderen maandag 16 november allemaal vrij zijn in verband met een studiedag 
van het team. Dinsdag 17 november verwachten wij iedereen weer op school. 
 
Portfoliogesprekken.  
Deze gesprekken staan gepland op dinsdag 24 november tot en met donderdag 26 november. 
Helaas zullen deze gesprekken niet op school kunnen plaatsvinden.  
Wel willen wij u natuurlijk graag informeren over de ontwikkeling van uw of zoon of dochter bij 
ons op school. Wij vragen u een e-mailadres aan de leerkracht te sturen, via de Parro chat. U 
ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek via Teams. (U bent hier misschien vanuit uw 
werk al een mee bekend. Het betekent niets anders dan dat we beeldbellen. Op deze manier 
hopen we toch een meer persoonlijk gesprek met u te kunnen voeren.) U hoeft hier niets voor te 
downloaden, u kunt deelnemen via de link die u ontvangt. 
Via de Parro-app kan u zich, net als anders, aanmelden voor deze gesprekken. De inschrijving 
start op maandag 16 november 8:30 uur en eindigt op de donderdag 20 november om 12:00 
uur. Mocht u liever niet via Teams willen beeldbellen, dan kunt u dat kenbaar maken bij de 
leerkracht van uw kind en zal het gesprek telefonisch plaatsvinden.  
 
Verbouwing. 
Het einde is in zicht. Bij de kleuters wordt er hard gewerkt om de lokalen weer netjes te maken. 
Het wordt echt prachtig in de school, wij hopen dat binnenkort aan u te kunnen laten zien.  
Als de lokalen bij de kleuters klaar zijn, kunnen zij weer terug naar hun lokaal en dan kunnen we 
intern gaan starten met het verhuizen van de groepen naar de juiste- en definitieve plek in het 
gebouw.  
Door de coronamaatregelen ervaren we wel de nodige beperkingen als het gaat om ouders te 
vragen om te helpen. De uitspraak “vele handen maken licht werk” gaat niet zo goed op in deze 
tijd.  Mocht er een oproep komen om te helpen verhuizen en u bent beschikbaar, dan maken wij 
daar graag, coronaveilig, gebruik van. (Coronaveilig = beperkt aantal volwassenen niet meer 
dan strikt noodzakelijk, 1,5 m. afstand etc.)  
 
Schoolplein. 
De nieuwe panna-kooi wordt al veelvuldig gebruikt. Volgende week wordt er weer verder 
gewerkt aan het speelplein. Dat zal ongetwijfeld weer voor de nodige overlast zorgen, Er moet 
worden gestraat, tegels erin en eruit, nieuwe speeltoestellen worden geleverd etc . Hoewel wij 
bedrijven vragen om vooral na de start- en eindtijd van school met groot materiaal te rijden, lukt 
dat niet altijd. Wij willen u dan ook vragen om extra alert te zijn op de parkeerplaats als u uw 
kin(eren) komt brengen en halen.  
Ook hiervoor geldt: Nog even volhouden het is bijna klaar.  
 
Vriendelijke groet  
 
Team Albert Schweitzerschool.  


