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MEESTER WILBERT 40 JAAR IN HET ONDERWIJS 

21 November vierde meester Wilbert zijn 40-jarig ambtelijk jubileum én zat hij 40 jaar in het 
onderwijs. Dit is vrijdag 20 november uitgebreid gevierd. Twee kinderen per klas haalden 
meester Wilbert op om in hun eigen klas een cadeau in ontvangst te nemen. Onderstaand 
een kleine impressie. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SINTERKLAASNIEUWS  

Het is bijna zover. Sint en zijn pieten zullen 
onze school op vrijdag 4 december gaan 
bezoeken. De Sint heeft laten weten dat hij de 
slaapplek die in de school is gecreëerd, heerlijk 
vindt. Daarom wil hij op donderdag 3 december 
hier gebruik van maken zodat hij 4 december 
wakker wordt op school. Sint en zijn pieten 
zullen vanaf half 9 de klassen gaan bezoeken. 
Iedere klas heeft een eigen optreden 
voorbereid voor Sinterklaas. We gaan er een 
heel fijn Sinterklaasfeest van maken.  
 
 

SPELEN MET OUD HOLLANDSE SPELLETJES 
De groepen 5 en 6 werken momenteel met Blink, onze nieuwe methode voor 
wereldoriëntatie, aan het thema “Ik houd van Holland”. De kinderen zijn al erg veel te 
weten gekomen over de Nederlandse cultuur, Nederlandse tradities en gewoontes, 
typische Nederlandse wilde dieren, het Nederlandse volkslied, Willem van Oranje en 
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beroemde Nederlandse schilders. In het kader van het thema hebben de kinderen de 
afgelopen week met Oud Hollandse spelletjes gespeeld. De spelletjes werden met veel 
enthousiasme ontvangen. 
 

 
Het huren van de spelletjes is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Cultuurfonds van 
de MR, waarvoor onze hartelijke dank. 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
 
  

 

4 december Sinterklaasviering 

17 december Kerstviering 

18 december Alle groepen om 12.00 uur vrij  

19 december t/m 3 januari Kerstvakantie  


