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Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: 

 Bruna actie Kinderboekenweek 

 Onderbouw: van het ene feest naar het andere feest! 

 Groep 5/6 thema Middeleeuwen van ijsstokje naar kasteel 

 Nieuws uit de bibliotheek – Sinterklaasdag 

 Nieuws uit groep Aarde 

 Nieuws uit groep Uranus 
 
 
 
 
 
 
Bruna actie Kinderboekenweek 
Tijdens de Kinderboekenweek konden ouders bonnetjes van de Bruna inleveren bij school. Voor 20% 
van het ingeleverde bedrag kon door de school boeken worden uitgezocht voor in de 
schoolbibliotheek. Hieronder ziet u de nieuwe aanwinsten die we met uw hulp hebben kunnen  
aanschaffen. 

  
 

 
Onderbouw: van het ene feest naar het andere feest! 
Op de beneden verdieping van onze mooie school zijn de kinderen echte “bofkonten”: we gaan van 
het ene feest naar het andere feest! Eerst vierden we een mooi ridderfeest en later mochten we ook 
nog met zelf gemaakte lampionnen lopen, ze waren erg mooi geworden. 
En daar was de goede sint al weer: we volgen alles in de klas, we kijken samen ook naar het 
sinterklaas journaal. 



We hebben het er maar druk mee: verlanglijstjes maken, mooie sinterklaas verfwerkjes en 
tekeningen. We hebben met stof gewerkt, kadootjes ingepakt en we hebben ook hele leuke Sint 
hoeken in de gang waar we fijn kunnen verkleden, spelen en leren. U heeft vast en zeker de 
kunstwerken wel zien hangen.. 
En… met pepernoten kun je heel goed en lekker rekenen ! 
 
In de gymzaal hadden we pietengym. 

 
Op vrijdag de 24e was het extra gezellig: Opa Jos kwam met zijn synthesizer op school om samen met 
ons sinterklaasliedjes te zingen, wat klonk het mooi. Op 1 december komt hij nog een keer. 
Heel fijn dat dit zo samen geregeld kon worden. 
En nu kijken we heel erg uit naar de komst van sinterklaas op 5 december, hij zal ons toch niet 
vergeten? 
 
Een kleine impressie: 

Wat zal  ik kiezen? 
Wat zal ik kiezen…  



 
 
Sint en Piet op het dak  
 
 

 Een lekker vol 
verlanglijstje… 
  

 
  We gaan wat bouwen        
 
 
 
 
 
 

       Inpakken, een serieuze zaak ! 
Tellen en groepjes maken en…….. eten!  



Past het er wel op?  
 

 
 

 
 
Splitsen met pepernoten, echte sommen. 



 Schoorstenen met ….. 
 

 Wat een 
groot pak. 

 

 Pieten aan ’t werk. 
 
 



 
 
Gezellig zingen met opa Jos. 
 

 En een solo! 
 
 



Groep 5/6: 
Foto’s thema Middeleeuwen: 
“Van ijsstokje naar kasteel” 

 

 
 

  

  



Nieuws uit de bibliotheek  

FEESTELIJKE SINTERKLAASDAG!  
 

Wat we gaan doen verklappen 

we nog niet, maar wat we wél 

kunnen vertellen is dat 

Sinterklaas een uurtje later naar 

de bibliotheek komt. En dat 

vraagt natuurlijk wat 

voorbereiding waar we je hulp 

goed bij kunnen gebruiken. De 

Sint komt naar: 

Bibliotheek Buiten op zaterdag 2 

december om 11.30 uur. Daarna 

kun je ook met hem op de foto! 

Bibliotheek Stad op zaterdag 2 

december om 12.30 uur. Ook 

daar kun je met hem op de foto! 

 

Bibliotheek Poort: op vrijdag 1 

december om 15.00 uur. Hier 

kun je alleen met hem op de 

foto! 

Bibliotheek Haven: vrijdag 1 

december om 16.00 uur: je kunt 

hier alleen met hem op de foto. 

Kom je Sint even gedag zeggen? 

 

 

 

  

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=MAIL_DNB&dli=fccb17ed9dd0ec75d66de686f0bf1b3b&li=86d9f9eb9f851ffafc0ae58a08eb1398
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=MAIL_DNB&dli=fccb17ed9dd0ec75d66de686f0bf1b3b&li=86d9f9eb9f851ffafc0ae58a08eb1398


Nieuws uit groep Aarde 

We hebben net het thema middeleeuwen afgesloten en zijn al weer volop bezig in het nieuwe 

thema; sinterklaas! De afsluiting met de ridders op school was heel erg mooi, wat hebben wij 

genoten, in onze groep was een echte wapenkamer, met echte zwaarden. Ook hebben er kinderen 

tijdens het circuit echte kastelen geknutseld. 

          

Over de afsluiting hebben Romy, Sam en Manoe nog een mooie tekening gemaakt: 

 

 



 

 

 

Nieuws uit groep Uranus 

Ben heeft een stukje geschreven over zijn ervaring als schildknaap tijdens Het Riddertoernooi. 

 

 


