
 

Nieuwsbrief 07 

Week 48-49 20 november t/m 4 december 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 
• Themakrant  

• Studiedag  

• Ziekmelden 

• Sinterklaas  

• Foto’s Sinterklaasfeest (PARRO) 

• Ingekomen post 

 
THEMAKRANT 
Om u te informeren over wat er in de klas gebeurt is er de themakrant.  
Middels deze krant nemen we u mee in de thema’s.  
Zo bent u op de hoogte van wat de bedoeling bij een thema is.  
Bij deze nieuwsbrief vindt u het nieuwste exemplaar, met daarin informatie over: 
 
Groep OBA - Thema ‘Wij ontdekken de herfst’. 
Groep OBC - Thema ‘Wij ontdekken de herfst’. 
Groep 4-5 - Thema ‘Hoera het is feest’ 
Groep 7-8A - Thema ‘Hoe maak ik mijn leven smart?’. 

 
 

STUDIEDAG 
Maandag 23 november is er een studiedag met het team. De kinderen zijn deze dag vrij.  
Tijdens de studiedagen werkt het team op school aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
 

 
 
ZIEKMELDEN 
Het komt regelmatig voor dat kinderen via het vaste nummer ziek gemeld worden. 
Zoals in de kalender en schoolgids vermeld hebben we al jaren een mobiel 
nummer hiervoor. Deze is altijd bemand. We verzoeken u deze te gebruiken. U 
kunt uw kind vanaf 8 uur 's morgens ziek melden via 06-52583406. Een 
ziekmelding van een leerling wordt geregistreerd. Als een leerling zonder bericht 
weg blijft van school wordt contact met de ouders gezocht.  

  

KALENDER 
20-11 Nieuwsbrief 
23-11 Studiedag (kinderen vrij) 
04-12 Nieuwsbrief 
07-12 MR-vergadering 
08-12 OR-vergadering 



SINTERKLAAS 
Vandaag was er leuk nieuws voor de kinderen: er lag een 
berichtje in de klas van Sinterklaas (zie brief hiernaast)  
 
Aanstaande dinsdag (24/11) mogen alle kinderen hun schoen 
zetten op school. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw kind een 
schoentje mee te geven? 
 
Hartelijke groet, 
De Sint-organisatie 
 
 
 
 
FOTO’S SINTERKLAASFEEST 
Het Sinterklaasfeest komt er aan. We hopen dat het ondanks de 
aanvullende maatregelen het een feestelijke dag wordt. We willen 
die dag graag foto’s maken en deze later via PARRO verspreiden.  
We zien echter dat er nog een grote groep ouders niet de privacy-
voorkeuren heeft aangegeven ten aanzien van het omgaan met 
beeldmateriaal van hun kind. Dat is een enorme belemmering, 
omdat niet aangeven betekent niet op de foto en dus eigenlijk 
geen foto’s van het feest.  
 

Daarom plaatsen we deze herhaalde oproep met de vraag de gegevens van uw kind te actualiseren. 
Via uw account kunt u dit voor uw kind(eren) regelen.  
De mogelijkheid zetten we open tot 30 november.  
Jaarlijks kunt u het bij de start van het schooljaar aanpassen, als zich wijzigingen voordoen.  
 

Ingekomen post  

 
De chocolade- en speculaasfabriek van Sint  
19 november – 5 december, Zaans Museum  
  
Hij komt, hij komt…! Van 19 november tot en met 5 december is het 
Zaans Museum de chocolade en speculaasfabriek van Sinterklaas.   
  
De bakkers van de chocolade- en speculaasfabriek willen dit jaar 
Zaanse speculaasjes maken voor de verjaardag van Sinterklaas.  
Het oude recept is goed verborgen en één belangrijk ingrediënt 
ontbreekt. Help jij het geheime recept te vinden?   
De speurtocht leidt door het hele museum. Raad jij het 
geheime ingrediënt van de Zaanse speculaas? Dan krijg je als 
meesterbakker van Sint een goodie-bag voor thuis. 
  
Voor wie? Leuk voor kinderen vanaf 3 jaar.   
Wanneer? Doorlopend van 19 november t/m 5 december  
Kosten: €3 + entreeticket Zaans Museum (Museumkaart geldig)  
Online reserveren is verplicht: https://tickets.zaansmuseum.nl/ 

https://tickets.zaansmuseum.nl/

