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In deze nieuwsbrief o.a.: 
• Themakrant  

• Sinterklaas 

• Kerstviering 

• Brede schoolactiviteiten 

• Nieuws uit de peuterspeelzaal 

• 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 OBB - Thema ‘Wij ontdekken de herfst’. 
Groep 5-6 - Thema ‘Hoera het is feest’ 
Groep 7-8B - Thema ‘Hoe maak ik mijn leven smart?’. 
 

SINTERKLAAS 
Gisteren hebben we een gezellig Sinterklaasfeest gevierd met de kinderen.  
Er was geen grootse aankomst op het plein mogelijk vanwege de Corona-
maatregelen. Gelukkig was de Sint zo slim om de avond van tevoren de 
gymzaal als slaapplek te gebruiken. Door middel van een livestream op het 
digibord ontdekten de kinderen dat Sinterklaas al op school was. Nadat we 
hem hadden verwelkomd in de gymzaal, kon het feest in de klassen beginnen. 
De Sint hield audiëntie in de speelzaal, daar kwam klas voor klas voorbij om 
hun verhalen en kunsten aan de Sint de vertonen.  
In groep 7-8 waren er de surprises. De kinderen hebben er weer veel werk van gemaakt. Het was een 
bonte verzameling aan creatieve knutsels. Een erg mooi resultaat. Kortom het werd een gezellige 
dag. De Sint en pieten hebben er ook van genoten. Met een ‘tot volgend jaar’ vervolgden zij hun pad. 

 

KALENDER 
04-12 Nieuwsbrief 
07-12 MR-vergadering 
08-12 OR-vergadering 
16-12 Kerstviering 
18-12 Nieuwsbrief 
19-12 t/m 03-01 Kerstvakantie  



KERSTVIERING 

Na het Sinterklaasfeest richten we ons op Kerst. Dat komt in een keer heel snel dichterbij, want er 
zijn nog twee schoolweken tot aan de kerstvakantie. Vandaag is de school in kerstsfeer gebracht.  
De voorbereiding op een aangepaste kerstviering zijn in volle gang. We informeren u hierover in een 
aparte kerstbrief. Deze kunt u in de loop van volgende week verwachten. 
 

BREDE SCHOOLACTIVITEITEN 

Ook dit schooljaar worden er weer veel activiteiten aangeboden in het 
brede schoolprogramma. Samen met Tinteltuin en Ayundo vormen we 
de brede school coalitie Waterrijk. Na de kerstvakantie start weer een 
nieuwe reeks met activiteiten. 
U kunt via het systeem GRAS uw kind inschrijven.  
Op de website staat een directe koppeling naar het programma.  
https://www.icb-octant.nl/onderwijs/extra-activiteiten/  
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten gepland: 

(In de pen zit nog gitaar en vloggen voor groep 5 t/m 8) 
 

 

Schaken 
(groep 5 t/m 8) 

Woensdag: (12.30 -13.30 uur) 
06 jan.,  13 jan., 20 jan., 27 jan., 03 feb., 10 feb.,  
17 feb., 03 mrt. 

 

Tekenen  
(groep 3-4-5) 

Donderdag: (15:30 – 16:30 uur) 
07 jan., 14 jan., 21 jan., 28 jan., 04 feb., 11 feb., 18 feb. 

 

Kleutergym 
(groep 1 t/m 3) 

Maandag: (15:30 – 16.30 uur) 
11 jan., 18 jan., 25 jan., 01 feb., 08 feb., 15 feb.,  
01 mrt., 08 mrt. 

 
 

 
 
 
NIEUWS UIT DE PEUTERSPEELZAAL 
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint..... 
De peuters van de heidebijtjes hebben een hele 
leuke feestweek gehad. Maandag en dinsdag 
stond in het teken van pietengym en woensdag 
kwam de Sint langs op school. 
We hebben liedjes gezongen, de zak van 
sinterklaas gemaakt als hoed, schoentjes 
gekleurd en de stoomboot geknutseld. 
 
Groetjes Kelsey, Rianne en Priscilla 
Team Babino po de Heidebijtjes 
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