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Datum Activiteit 

4 december Sinterklaasfeest in school 

17 december School tot 14.00 uur 

18 december Kerstontbijt. 
12.00 uur Kerstvakantie 

 
Jarigen: 
Er zijn geen jarigen aanstaande week. 
 
Sinterklaas op school 
Sint en zijn pieten komen ook dit jaar bij ons 
op school. Door corona zijn er een aantal 
aanpassingen. Een intocht en ontvangst op 
het schoolplein met alle kinderen en ouders 
mogen wij helaas niet doen. Dit vinden wij erg 
jammer en hebben daarom het volgende 
bedacht. Via de facebook van OBS de 
Voorpoort kunt u vanaf ongeveer kwart voor 9 
de Sint en zijn pieten zien. Op deze manier 
kunnen alle kinderen, ouders, broertjes en 
zusjes en anderen toch aanwezig zijn bij de 
intocht op school. We hopen er ondanks de 
maatregelen toch een erg gezellig en leuke 
dag van te maken. Niet vergeten alle kinderen 
gaan gewoon tot 14.00 uur naar school. 
 
Het Sintteam 
 
Surprises voor groep 5 t/m 8 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken 
net als voorgaande jaren een surprise met 
gedicht, waarin het cadeau zit verwerkt. Op 
donderdag 3 december nemen de kinderen de 
surprises mee naar school. Vrijdagochtend 4 
december is er voor de kinderen de 
mogelijkheid om de surprises te bekijken. 
I.v.m. de coronaregels hebben de ouders geen 
mogelijkheid om de surprises te bekijken. 
Foto's zullen door de leerkrachten op Social 
Schools gezet worden. 
 
Aankleding school: 
Afgelopen maandag is de school weer in de 
Sintsfeer gebracht. Dat ziet er altijd zó gezellig 
uit. Jessica en Jacqueline hebben dit samen 
met juf Anne gedaan. Dank jullie wel dames! 

 

 
 
Zwemmen/gym: 
We mogen weer!!! 
Vanaf dinsdag 24 november gaan we weer 
zwemmen. De kinderen van groep 3 en 4 
moeten dan weer hun zwemspullen mee en 
moeten worden opgehaald bij het zwembad. 

 
De gymtijden gaan daarmee ook terug naar de 
originele tijden. 
 
 
 
 


