
 
Schooljaar 2022-2023 
 
Skagerrak 11, 8303 VA Emmeloord 
Tel: 0527-613159 
e-mail: c.vandermeulen@aves.nl  

 

Prikbord 17 november 2022 
 

 

Sinterklaas 

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 deden op maandag 14 november  
alle namen in een hoge hoed. Ieder trok 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 vrijdag 2 december veel vertier!  
 
In opdracht van Sinterklaas,  
Activiteitencommissie en team.  
 

Aanvulling vrijdag 2 december  

Op deze (Sinterklaas)dag is groep 1 t/m 4 net als op andere vrijdagen tot 12.00 uur op school. Ook de 

middag van groep 5 t/m 8 is niet anders dan gebruikelijk. Zij zijn tot 14.30 uur op school. De kinderen 

hoeven in de ochtend geen fruittas en drinken mee te nemen. Er wordt voor iets lekkers gezorgd. 

Kinderen van groepen 5 t/m 8 moeten wel zelf lunch en drinken meenemen voor tussen de middag.  

 

Schoen zetten in de kerk 

Schoen zetten in de kerk? Ja, u leest het goed! Ook dit jaar kunnen de kinderen van de St. 

Josephschool en de Albert Schweitzerschool t/m groep 5 hun schoen voor Sinterklaas weer zetten in 

de H. Michaëlkerk. Op de scholen zullen kleurplaten worden uitgedeeld. Deze mogen de kinderen op 

school of thuis mooi inkleuren. Woensdag 30 november van 12.00 uur tot 13.30 uur kan de schoen 

met tekeningen naar de H. Michaëlkerk worden gebracht. 

Het ophalen van de schoen met een cadeautje erin kan bij de Heilige Mis op zondag 4 december. De 

viering is om 11.00 uur. Ook is er die zondag kinderwoorddienst tijdens de viering met als thema 

natuurlijk Sinterklaas! 
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WK-Voetbal Qatar 2022 

Nog even en dan gaat het WK-voetballen beginnen. Dat het WK onder een vergrootglas ligt 

vanwege de locatie en daarmee samenhangend de mensenrechten is u ongetwijfeld niet 

ontgaan. Op school hebben wij met het team hier ook over gesproken. We zullen het 

voetballen niet boycotten en er aandacht aan besteden. Tegelijkertijd zullen we ook zeker de 

discussie, die wereldwijd gaande, is niet schuwen. Dit gesprek zal vanzelfsprekend passend 

zijn bij het niveau van de kinderen.  

 

Roken 

Wij zien met enige regelmaat ouders die staan te wachten, tot de kinderen uit school 

komen, en die dan bij de ingang van het plein staan te roken. Wij willen u vriendelijk doch 

dringend verzoeken met dat sigaretje te wachten tot u weer thuis bent. Samen zorgen wij 

dan voor een rookvrije schoolomgeving.  

 

Privacy voorkeuren 
School heeft toestemming van u nodig om beeldmateriaal te delen. 
Van heel veel ouders weten we van voorgaande jaren waar u toestemming voor heeft 
gegeven. Dit kunt u ook aangeven in de Parro.  
Wij vragen om dit te controleren of u dit al gedaan heeft. 
In de app vindt u onder de groepen de privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de 
voorkeuren zijn, via de stippen of het potlood achter het kind. 
Alvast bedankt. 
 
Jaarvergadering 
Afgelopen woensdag was de jaarvergadering van de Activiteiten Commissie. Het was een 
goede bijeenkomst. Naast het bespreken van het jaarverslag hebben de ouders gezamenlijk, 
aan de hand van vragen, een aantal onderwerpen besproken. Denkt u hierbij aan 
onderwerpen als communicatie, en het onderwijs op onze school.  
Na afloop hebben wij, team en ouders, gezellig met elkaar een drankje genuttigd.  
  
 

 
 

 


