
 
 

28 november 2022 

 

 
5 december Sinterklaasviering 
6 december Deze week oudergesprekken groep 3 
6 december Deze week facultatieve gesprekken groep 4 t/m 8 
12 december OV overleg 
22 december Kerstviering 17.00-18.30 (leerlingen ’s middags vrij) 
23 december Start kerstvakantie 12.10/12.25 uur (middag vrij) t/m 8 januari 2023 
9 januari Deze week luizencontrole 
9 januari  OV overleg 
12 januari Vergadering Raad van Leerlingen 
23 januari MR overleg 
 
 

 

28 november Mees (4) 
1 december Duuk (7) 
1 december Joël (9) 
1 december Gui (5) 
2 december Brent (7) 
3 december Hanzade (9) 
4 december Cedric (11) 
4 december Corin (8) 
 
 
 
 
 
 



 

Oudergesprekken groep 3 t/m 8  

In onze gesprekkencyclus hebben we opgenomen dat we in de komende periode, van 6 t/m 9 

december, u de gelegenheid willen bieden om een tussentijds leerkracht-oudergesprek te hebben 

over de voortgang van uw kind. Voor de groepen 3 geldt dat we in december alle ouders uit zullen 

nodigen. Voor de groepen 4 t/m 8 geldt dat het facultatieve gesprekken zijn die zowel op aanvraag 

van de leerkracht als van de ouder kunnen plaatsvinden.  

 

Groepen 4 t/m 8 

Er kan op twee manieren een afspraak tot stand komen: 

1) u ontvangt maandag 28 november per e-mail of via Parro een uitnodiging van de leerkracht. 

2) u heeft op maandag 28 november geen uitnodiging ontvangen en wilt toch graag gebruik maken 

van de mogelijkheid van een gesprek. Dan geeft u vóór woensdag 30 november per e-mail bij de 

leerkracht aan dat u graag een gesprek wilt. U ontvangt dan uiterlijk 2 december een uitnodiging 

van de leerkracht. 

 

Omdat het om facultatieve gesprekken gaat, kunnen wij in de planning geen rekening houden met 

broertjes/zusjes. Mocht u op de voorgestelde afspraak echt niet in de gelegenheid zijn te komen, 

neemt u dan contact op met de leerkracht.  

 

Groepen 3 

Voor de groepen 3 zullen we alle ouders uitnodigen. Zij kunnen zich inschrijven via Parro. 

 

 

Sinterklaas op de Spoorzoeker 

Op maandag 5 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. 

Hij vindt het leuk om met zijn Pieten op De Spoorzoeker zijn verjaardag te mogen vieren! 

Om 8.25 uur worden alle kinderen (ook van groep 3 en 4!) op het hoofdgebouw op het 

kleuterplein verwacht. 

De leerkracht van uw kind zal daar klaarstaan in een eigen vak voor de klas. 

Na de aankomst lopen de groepen 3 en 4 terug naar de dependance en kunnen dan daar op de 

normale tijd weer opgehaald worden. 

Om de aankomst zo goed mogelijk te laten verlopen en dat alle kinderen Sinterklaas goed kunnen 

zien, worden alle ouders/verzorgers verzocht om achter het hek en lint te blijven!  

We maken er een mooi feest van! 

 

 



 

 

Kerstviering 

Het is nog volop Sinterklaas maar toch willen we u graag vast kort over de 

kerstviering inlichten. 

Dit jaar is er weer een kerstdiner op school. 

Dit betekent dat de kinderen op donderdagmiddag vrij zijn (vanaf 

12.10/12.25 uur). De kinderen worden dan weer op school verwacht om 

17.00 uur. Het diner duurt tot 18.30 uur. Binnenkort krijgt u verdere 

informatie over hoe de inschrijving op de hapjes gaat verlopen. 

Op vrijdag is de school om 12.10/ 12.25 uur uit en begint de kerstvakantie. 

 

Met vriendelijke groet 

De kerstcommissie. 

 

 
 

 


