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Datum Activiteit 

25 november Meester Jeroen aanwezig  
Sinterklaastoneel groep 3-
4-5 
Sinterklaasfilm groep 6-7-8 

28 november Bibliotheek groep 3/4 

5 december Hele dag Sinterklaasfeest 
op school 

 
Schoolfruit: 
Aanstaande week krijgen wij het volgende 
fruit: tomaatjes, sinaasappel en appel. 

   
*Wij gaan er van uit dat iedereen altijd alles in 
elk geval proeft. 
*Weet u als ouders dat uw kind iets écht niet 
lust of ergens allergisch voor is mag u voor die 
dag vervangend fruit meegeven. 
 
VOMOL: 
Veilig Omgaan Met Opvallend 
Landbouwverkeer. 
Donderdag 21 november heeft groep 7/8 een 
verkeersactiviteit genaamd VOMOL gehad. Er 
waren verschillende landbouwvoertuigen met 
allemaal verschillende aanhangers. De 
kinderen hebben kunnen ervaren wat de 
gevaren zijn in het verkeer met grote 
landbouwvoertuigen en hoe bepaalde 
combinaties uitzwenken. Ook is er aandacht 
geweest voor de “dode hoek”. Ze hebben zelf 
ervaren wat je vooral NIET ziet als je in zo’n 
landbouwvoertuig zit. Al met al zeer 
informatief en interessant voor de kinderen. 

 
 
Sinterklaasjournaal: 
In alle groepen wordt gekeken naar het 
Sinterklaasjournaal. Misschien bent u als 
ouder op de hoogte van het feit dat Amerigo 
met pensioen is. Sinterklaas heeft een nieuw 
paard: “Ozosnel”. Er is wel één probleem: 
Ozosnel heeft koudwatervrees. Daarom is er 
een stal in de hal van school gebouwd waar 
Ozosnel kan schuilen bij slecht weer. Neem 
gerust een kijkje in de school. 

 
 
Sinterklaastoneel: 
Het is al een paar jaar de traditie dat we naar 
het Sinterklaastoneel en de Sinterklaasfilm in 
de Meenthe gaan. Het Sinterklaastoneel is 
voor groep 3-5 en de Sinterklaasfilm is voor 
groep 6-8. 
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Deze vindt voor alle groepen plaats op 
maandag 25 november. 
Vertrektijd vanaf school iets voor 10.30 uur. 
De school is gewoon om 14.00 uur uit. 
 
Verjaardagen: 
Deze week is er niemand jarig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


