
 

Week 46 

15 november 2019 
 

 

 

Sinterklaas op school 

 

5 december is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn pieten op Veldhoven Midden.  

Op deze dag starten alle leerlingen in de groepen. De ouders (met jongere broertjes/zusjes) die de aankomst ook 

willen meemaken, vragen we om buiten te wachten. Vanwege veiligheidsaspecten en om ervoor te zorgen dat de 

kleinere kinderen alles goed kunnen zien, verzoeken wij ouders om achter de gespannen linten en het muurtje te 

staan (dus in de wadi’s). Het is op dat moment ook van belang dat er geen auto’s op de taxistandplaats staan. De 

Sint zal rond 8.40 uur op school arriveren en op een feestelijke wijze worden ontvangen. Daarna gaan alle groepen 

weer terug naar de klassen. Sinterklaas en zijn pieten zullen de jonge, niet-schoolgaande kinderen dan nog even 

begroeten met een handje vol strooigoed. Bij slecht weer, zal de geplande intocht op het schoolplein niet doorgaan. 

De intocht van Sinterklaas vindt dan in de school plaats, voor onze eigen leerlingen. Voor alle duidelijkheid; ouders, 

broertjes en zusjes kunnen hierbij dan niet aanwezig zijn.  

Mochten er relevante / medische zaken zijn, waarmee wij rekening kunnen houden m.b.t. de traktatie verzoeken we 

u dit door te geven aan de groepsleerkracht. 

 

Sinterklaas in de groep 

 

Op school volgen wij het verhaal van het Sinterklaasjournaal, iedere dag om 18 uur op televisie te zien. Tijdens de 

lunch kijken we de uitzending van de vorige dag samen met de kinderen terug. 

Op de site van het sinterklaasjournaal staan ook leuke spelletjes. Leuk om samen met uw kind te doen 

(www.sinterklaasjournaal.nl).  

 

In de groep gaan we de huishoek omtoveren tot pietenhuis. De kinderen kunnen zich verkleden, cadeaus inpakken 
en koken als een echte kookpiet. In de speelzaal gaan we klimmen en klauteren als piet en kunnen de kinderen een 
heus pietendiploma verdienen. 
 
Alle kinderen hebben deze week een aftelkalender meegekregen voor thuis. Deze gebruiken we op school ook, deze 
hangt op de deur. Natuurlijk gaan we ook nog een mooie ‘pietenmuts’ maken en mogen de kinderen op school de 
(gym)schoen zetten.  
 
Op school hebben we afgesproken dat de kinderen op 5 december verkleed naar school mogen komen. Het is niet 
de bedoeling dat de kinderen op andere dagen verkleed naar school komen, sinterklaasspullen of bijvoorbeeld 
gekregen (schoen)cadeaus mee naar school nemen. Vriendelijk verzoek om deze spullen thuis te laten! 
 
Omdat dit voor veel kinderen een spannende tijd is, proberen we het op school zo rustig, gestructureerd en 
voorspelbaar mogelijk te houden. 

 

 

http://www.sinterklaasjournaal.nl/


 

Buitenspelen 

 

 
Met de onderbouwgroep spelen wij iedere dag buiten, ’s morgens en soms ‘s middags. Het is fijn als de 
kinderen zich ook voor buiten lekker warm aan kunnen kleden. Denkt u eraan om uw kind handschoenen, 
een sjaal en evt. muts mee te geven als dit nodig is. Alvast bedankt! 

 
 
 

 

Welkom 

 

Vorige week is er weer een nieuwe leerling in de onderbouwgroep gestart. We heten Hugo van harte 

welkom en wensen hem een fijne tijd toe.  

 

Belangrijke data 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020  

Kerstvakantie :                             23 december t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie :                     24 februari t/m 28 februari 2020 

Tweede paasdag :                       13 april 2020 

Koningsdag :                                 27 april 2020 

Meivakantie :                               20 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag :                           5 mei 2020 

Hemelvaart :                                21 mei t/m 22 mei 2020 

Tweede pinksterdag :                 1 juni 2020 

Zomervakantie :                          13  juli t/m 21 augustus 2020 

 

Studiedagen 

vrijdag 6 december 2019 (alleen voor SBO De Verrekijker)  

maandag 27 januari 2020  

donderdag 12 maart 2020  

 

 

 

 


