
  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Nieuwsbrief 06 
Vrijdag 18 nov. – vrijdag 02 dec. 2022 
 

Datum Activiteit 
Za 19-11 Intocht Sinterklaas 

Vollenhove 
Di 22-11 MR-vergadering 
Do 24-11  
Vrij 25-11 

Studie2daagse. Alle lln. 
hebben vrij. 

Ma 28-11 Groep 1 t/m 4 schoen 
zetten 

Di 29-11 Sint-toneel groep 3-4-5 
Sint-film groep 6-7-8 

Ma 05-12 Sinterklaas. Alle kinderen 
om 12.00u uit. 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Morgen wordt waarschijnlijk voor veel 
kinderen een spannende dag! Waar we al veel 
gezien hebben van Sinterklaas op televisie, 
komt hij morgen met zijn Pieten aan in 
Zwartsluis. Veel plezier gewenst. 
 
Fijn weekend! 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Sinterklaas 
Maandag 28 november gaan de groepen 1 t/m 
4 hun schoen zetten. Denk u eraan dat ze een 
extra schoen, voorzien van naam, meenemen 
naar school?!  
 

Op maandag 5 december 
komt Sinterklaas ook op 
de Voorpoort. De 
aankomst is dit jaar weer 
live te volgen via onze 
Facebookpagina.  

 
Intocht Sinterklaas Vollenhove 
Hallo lieve kinderen van Vollenhove, 
 
Op zaterdag 19 november hoop ik weer 
met mijn pieten aan te komen in de haven 
van Vollenhove. Staan jullie ook op ons te 
wachten bij de haven? We hopen er rond 
14:30u te zijn. 
 
We hopen alle kinderen van groep 1 t/m 4 
ook nog te zien in de Burght. Om ongeveer 
16:00u zullen we daar samen met jullie 
een feestje vieren. Voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8 hebben we een gezellige 
bingo. 
 
Daaaag hoor, Sinterklaas 
 
Leerlingenraad vergadering 
3 november was de eerste vergadering van de 
leerlingenraad. We hebben de volgende 
punten besproken: 

 Ideeën voor het schoolplein, hier gaan 
we de volgende keer meester 
Leendert voor uitnodigen.  

 Een nieuwe voetbal voor alle groepen, 
dit is al geregeld! 

 Tostidag weer terug, zie het tosti-
rooster. 

 Carnaval organiseren, dit gaat de 
leerlingenraad in januari oppakken.  

 We hebben nog een bedrag van 
Bag2School gereserveerd voor nieuwe 
boeken. De leerlingenraad wil voor 
een deel van dit bedrag een 
tijdschriftenabonnement afsluiten 
voor school. We hebben ideeën 
aangedragen welke tijdschriften. 
Volgende keer gaan we hier weer mee 
verder.  

 
 



  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Tosti-rooster 
Mmm.. Tostidag! Als school zorgen wij voor 
tosti-ijzers en de leerlingen zorgen voor een 
broodje wat in het tosti-ijzer kan. Dat mag op 
de volgende data: 
 

Groep 1 t/m 4  
Donderdag 

Groep 5 t/m 8  
Vrijdag 

1 dec. 2 dec. 
12 jan. 13 jan. 
2 feb. 1 feb. 
9 mrt. 10 mrt. 
13 apr. 14 apr. 
25 mei 26 mei 
8 juni 9 juni 
6 juli 7 juli 

 
Opbrengst Bag2School 
Heel erg bedankt 
voor het 
verzamelen van 
de zakken met 
kleding! De 
leerlingenraad 
gaat bepalen 
waar we dit 
mooie bedrag 
aan gaan 
besteden.  
De volgende 
inzameling is op 
woensdag 17 
mei. Helpt u dan 
weer mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venose pas 
Wederom dank aan iedereen die punten aan 
ons heeft gedoneerd! De teller staat inmiddels 
op 557 punten (stand op do 17-11). 
 

 
 
SV VENO voetbaldagen 
2 en 3 mei 2023 zijn de voetbaldagen van SV 
VENO voor de groepen 3 t/m 8. Kom je ook? 
 

 
 
Jarig 
Aankomende 2 weken hebben wij geen jarige 
kinderen. 


