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Agenda
24 nov
4 dec

Schoentje zetten
Sinterklaasviering op school

Nieuws vanuit Sinterklaas
Beste ouders en verzorgers van De Klipper,
Zoals u afgelopen zaterdag heeft kunnen zien ben ik ook dit jaar, ondanks alle blokkades, weer
aangekomen in Nederland.
Vanwege alle Covid-richtlijnen een speciale editie van de nieuwsbrief.
Ik wens iedereen een goed Sinterklaasfeest met het gezin.

Sinterklaas
Surprises maken voor de groepen 5 t/m 8
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mag u weten,
Zitten alweer hard op hun surprises te zweten.
Gewapend met lijm, schaar en papier,
Is er in heel veel huizen een hoop knutselplezier.
Ook nog even voor de klasgenoot of leerkracht een cadeautje kopen,
En ook het dichten gaat lukken, zo mag ik hopen.

Ik kan niet wachten om van alle mooie creaties te mogen genieten,
Hier kijk ik het hele jaar naar uit met mijn pieten.

Schoentje zetten
Dinsdag 24 november mogen alle kinderen van De Klipper hun schoentje zetten. Hier hebben mijn
pieten wel moeten beloven aan meester Alwin om dit jaar geen rommel te maken en enkel de
schoentjes te vullen.
Hoewel de pieten dit beloofd hebben ben ik benieuwd of ze zich hier dit jaar aan houden.
Belangrijk! Om schoenen te kunnen vullen moeten alle kinderen uiterlijk dinsdag 24 november wel
een schoen meenemen naar school. Help uw kind om dit te onthouden.

Covid-proof Sinterklaasviering
De Sinterklaasviering zal er dit jaar iets anders uitzien dan andere jaren. Ik werk dit jaar zoveel
mogelijk vanuit huis maar voor 4 december maak ik een uitzondering.
Ik zal op De Klipper langskomen om met de kinderen mijn verjaardag te vieren. Dit zal plaatsvinden
zonder intocht en zodoende zal ik u als ouder dit jaar niet zien.
Ik zal in de aula op beide locaties de groepen apart ontvangen en zo toch even de kinderen kunnen
spreken en horen. Daarnaast zal maar ik met één piet naar school komen, in plaats van meerdere
pieten. Zo kunnen we als volwassenen op 1.5 meter een gezellig feest vieren met de kinderen.
Ik zal de leerkrachten vragen om via Klasbord foto’s te maken zodat u als ouder een beetje kunt
nagenieten.

Groep 8 bedankt!
Waar ik normaal de ouders van de ouderraad kon bedanken voor de gezellige aankleding wil ik voor
locatie Gouden Uillaan de leerlingen van groep 8 bedanken die geholpen hebben om de locatie te
versieren. Op de Oudelandselaan hebben de leerkrachten er een gezellige boel van gemaakt.
Toch wil ik even via deze nieuwsbrief de ouderraad bedanken voor alle werkzaamheden die achter
de schermen wordt gedaan om ook van dit Sinterklaasfeest echt een feest te maken. En dit is
mogelijk door de ouderbijdrage die u als ouder betaald.

