
 
   
 

11nov kleuterouders kunnen tussen 9.15 en 11.00 uur 
pompoenen uithollen in de Halde 

11 nov Alle leerlingen ’s middags vrij  
11 nov Alle leerlingen om 17.00 uur op school voor 

Sint Maartenviering 
13 nov 19.45 uur Ouderwerkavond kleuters en klas 1, 

2 en 3 
19 nov Studie dag kleuterjuffen, alle kleuters vrij 
26 nov Boeken- en mineralentafel 12.15 – 13.00 uur 
28 nov Schoonmaak voor Advent 
 

De Sint Maartensviering begint dinsdag om 17.00 uur. 
Als de bel gaat mogen de kinderen naar binnen Houdt 
u er rekening mee dat parkeren in de nabijheid van 
school lastig is. Er is een groot parkeerterrein bij het 
station. Dat is een paar minuten lopen van school.  
Op de ochtend van 11 november worden de 
pompoenen uitgehold. Denkt u aan het meegeven van 
de uithol- en versiermaterialen, zoals een lepel, mesje 
gutsjes en appelboor. Kleuterouders kunnen na 9.15 
uur in de Halde terecht voor het uithollen en versieren 
van de pompoen. De praktische informatie over Sint 
Maarten staat in de bijlage van vorige week. Informatie 
over de achtergrond van het Sint Maartensfeest in de 
bijlage van deze week. 
 

Nadat wij komende dinsdag het Sint Maartensfeest 
gevierd hebben kijken we al weer uit naar het feest van 
de volgende heilige Sint…. Sint en zijn trouwe knechten 
zullen half november met hun edele witte paard uit 
Spanje aankomen in Nederland. Voor veel kinderen 
een hele fijne tijd. Donderdag aanstaande zal er een 
avond zijn over de achtergrond van het Sint 
Nicolaasfeest.  
Aansluitend zal verteld worden door de leerkrachten 
van de verschillende klassen wat de knechten van de 
goede Sint kunnen gaan maken voor hun kinderen. Per 
klas zal er een maakpakket voor de knechten klaar 
liggen en alle bijbehorende informatie worden verteld. 
Ieder die een kind in de peuter-, kleuterklas en klas 
1,2,3 heeft nodigen we uit om op deze avond te komen 
luisteren en het maakpakket op te halen. Ouders van 
andere klassen die interesse hebben in de achtergrond 
van het feest zijn uiteraard ook van harte welkom. 
De avond is op donderdag 13 november en begint om 
19.45 uur met koffie, thee en speculaas. Rond 21.00 
uur sluiten we de avond. 
 

In de eerste klas zijn wij op  zoek naar kleding voor de 
kinderen. Er gebeurt weleens 

eens een ongelukje. En dan is het handig als er kleding 
is om de kinderen te verschonen. Wij zijn erg blij met 
ondergoed, sokken en lange broeken. Groetjes Lenie 
 

 

U weet vermoedelijk dat al een aantal jaren in januari 
het gezongen drie koningenspel in de school te zien is. 
Voor de komende uitvoering mis ik nog een aantal 
vrouwenstemmen, 4 sopranen en 3 alten en nog een 
engel die niet hoeft te zingen, maar wel aanwezig is . 
We oefenen op zondagavond. 
Zonder jullie medewerking gaat het ons dit jaar niet 
lukken. 
Contactpersoon: Charlotte Luijerink  
cmluijerink@telfort.nl  of 0640536802 
-Graag zo spoedig mogelijk reageren- 
 

Het is herfst, dus tijd om bloembollen te planten. Met 
bloembollen willen we het schoolplein vanaf het vroege 
voorjaar een vrolijke aanblik geven. Daarom vragen we 
aan alle kinderen om een of meerdere bloembollen 
mee te nemen naar school. Dan gaan de kinderen 
onder schooltijd met elkaar mooie plekjes zoeken om 
daarna de bloembollen te planten. Graag uiterlijk in 
week 48 meegeven. 
 

Afgelopen vrijdagavond mochten we een aantal ouders 
ontvangen die onder het genot van een hapje en 
drankje in een vriendelijke atmosfeer hebben gewerkt 
aan verschillende workshops. Het was de eerste keer 
dat de marktcommissie dit organiseerde en gezien de 
enthousiaste reacties de moeite waard om nog vaker te 
doen. De foto is van de kruidenworkshop. 
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Herfstmarkt; wat een prachtig weer, wat een ontzettend 
grote opkomst, wat een verrassende knutselactiviteiten, 
wat een fantastisch restaurant en geweldige inzet van 
ouders. Petje af voor het restaurant van klas 6. 
Kinderen en ouders; jullie waren super! Meester Fred, 
bedankt dat je met je muziekvrienden muziek hebt 
gemaakt voor iedereen! 
 

 
 
Kortom, de marktcommissie wil iedereen bedanken die  
op welke manier dan ook heeft meegewerkt om de 
Herfstmarkt mogelijk te maken. 
Loet, Annemieke, Florine, Renske en Dieuwke 
PS: de volgende markt is op 25 april 2015. 
 

Dieuwke Sara en Isabella 
Herma  Esther en Silke H. 
Klas 1  Araya 
Klas 2  Caspar 
Klas 3  Olaf/Bram 
Klas 4  Arne 
Klas 5  Raymond 
Klas 6  Anne 
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