
 
 
 

 
 
Beste ouders,  
 
In onze nieuwsbrief voor u de volgende informatie: 
 

 Agenda 

 Derde kleutergroep 

 Sinterklaasfeest 

 Gevonden voorwerpen 

 Bee-bots 
 
 
Agenda 
Dinsdag 26 november   Open avond nieuwe leerlingen   
      van 19.30 uur tot 20.30 uur 
Woensdag 27 november   Open ochtend nieuwe leerlingen  
      van 9.00 uur tot 10.00 uur 
Woensdag 4 december   Sinterklaasfeest 
Woensdag 11 december   Studiemiddag, alle leerlingen om 12 uur vrij 
Donderdag 19 december   Kerstdiner van 17.30 uur tot 19.00 uur 
Zaterdag 21 december t/m    Kerstvakantie 
zondag 5 januari  
 
 
Derde kleutergroep 
Na de kerstvakantie gaan wij starten met onze derde kleutergroep. Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag zal Annemiek Vitalis voor de groep staan, op woensdag zal Truda Sas 
voor de groep staan. 
 
 
Sinterklaasfeest 
Het sinterklaasfeest is al in volle gang. De school is prachtig versierd en vandaag mogen de 
kinderen hun schoentje zetten. Volgende week vindt de hele week pietengym plaats, bij 
meester Ramon. De kinderen mogen dan verkleed als pietje of sint komen. 
Op woensdag 4 december komt Sinterklaas met zijn pieten bij ons op bezoek. We 
verwachten alle leerlingen om 8.20 uur op school, zodat zij om 8.30 uur met de leerkracht 
naar buiten kunnen. Alle leerlingen staan met de groep aan de kant van de Kiss and Ride 
strook, aan de kant van de Volkerakweg. Alle ouders die willen kijken zijn van harte welkom 
op de stoep aan de kant van de Breitnerhof. 
 
 
Gevonden voorwerpen 
In de hal liggen de gevonden voorwerpen uitgestald. Neem even een kijkje wanneer uw kind 
iets kwijt is geraakt. 
 



Bee-bots 
Voor de onder- en middenbouw hebben we sinds kort 
bee-bots in school. De meeste groepen hebben er al 
kennis mee gemaakt. De bee-bot is een schattige 
kleine robot die je door simpele handelingen kunt 

programmeren. Zo maken de kinderen dus kennis met de beginstappen 
van het programmeren. 
 
We maken gebruik van allerlei soorten matten, om de bee-bots 
overheen te laten rijden. Om die mooie matten goed op te 
bergen zoeken wij pantalon/broek hangers, zodat we de 
matten kunnen ophangen. Heeft u thuis van die hangers over? 
Dan kunnen wij ze goed gebruiken! 
 
 
Wij wensen u alvast een heel fijn weekend! 


