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Beste ouder(s)/verzorger(s) 
 
Sinterklaasfeest 
Op vrijdag 2 december komt sinterklaas met zijn pieten op school. De 
schooltijden zijn gewoon normaal en de kinderen verzamelen om 8.15 eerst in 
de klas. Daarna gaan ze met de leerkracht naar de waterkant want daar zal de 
Sint zal rond 8.30 met de boot arriveren. U bent van harte welkom om de Sint 
samen met ons te ontvangen. Wanneer de Sint zijn loopje langs de kinderen 
heeft gedaan, gaan we naar binnen waar we het feest verder vieren. De 
groepen 1 t/m 4 zijn gewoon om 12.00 uit en de groepen 3 t/m 8 om 14.15. 
 
Nieuwe kleutergroep 
Omdat de groepen 1 langzamerhand vol beginnen te stromen, starten we in 
het voorjaar een nieuwe kleutergroep. Mocht uw kind bijna 4 jaar worden 
denkt u er dan aan voor uw kind een aanmeldingsformulier te halen? Dat kan 
bij ondergetekende. En laat het vrienden, familie en buren ook weten. 
 
Gebruik beeldmateriaal 
In Social schools zit een handige tool om wel of geen toestemming te geven 
voor het gebruik van beeldmateriaal. We doen dit nu nog altijd op papier maar 
dit zou beter en makkelijker kunnen. Het voordeel hiervan is ook dat u het ten 
allen tijde aan kunt passen en wij hebben beter overzicht. Binnenkort kunt u 
een berichtje via social schools ontvangen met de vraag of u dit wil instellen en 
daarbij een uitleg hoe dit moet. 
 
Kerstfeest 
Donderdag 22 en vrijdag 23 december vieren we kerstfeest. Op donderdag 
hebben de kleuters hun kerstspel in de kerk waarbij de groepen 8 assisteren. 
Groep 5c voert een kerstmusical op voor de groepen 3 t/m 8 en 
donderdagmiddag gebruiken we als een grote kerstknutselmiddag voor de hele 
school. Op vrijdag is het kerstontbijt wat we feestelijk vieren in een klas in 
kerstsfeer. Voor de ouders is vrijdag van 8.00-10.00 ons kerstcafé geopend. 
Hier bent u welkom voor een bakje koffie/thee en wat lekkers. 
 
Muziek groepen 5 
De groepen 5 hebben al een heel aantal weken muziekles waarbij ze leren 
spelen op een instrument. Deze lessen zijn tot de kerstvakantie. We sluiten 
deze leuke periode af door een concert te geven voor de ouders van de 
kinderen van de groepen 5. Dit doen we in samenwerking met Oranje Bolsward 
in het Marne College. We zijn enorm benieuwd naar het resultaat.  
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De verbouw van ons gebouw 
We hebben goed nieuws. Het heeft lang geduurd maar we zijn nu echt zover dat we het oudste deel 
van de school (de kleutergang) aan kunnen gaan pakken. Er is ondertussen een architect gekozen om 
een goed plan te maken voor de renovatie. De hoop is dat we op de helft van het jaar 2023 kunnen 
gaan beginnen. We zijn er klaar voor! 
 
De agenda: 
# Vrijdag   2 december  Sinterklaasfeest 
# donderdag   15 december  Concert groepen 5 voor ouders van de groepen 5 
# Woensdag  21 december  Try-out musical groep 5c voor de ouders van 5c 
# Donderdag  22 december  Kerstspel kleuters en musical door groep 5c 
# Vrijdag  23 december   Kerstontbijt en viering en 12.00 start kerstvakantie 
# maandag  9 januari  Eerste schooldag na de kerstvakantie 
 
Met vriendelijke groet,    
Dieuwertje van Dalfsen 
 
 
 
 


