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Schooljaar 2022-2023  nr. 5           14 november 2022 

Algemeen 

 

Studiedag 
Op maandag 5 december zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag 

voor de leerkrachten. 

Op woensdagmiddag 7 december is er een ingelaste 

studiemiddag voor alle leerkrachten van Stichting Uniek. 

Dat betekent dat de kinderen die dag om 12.00 uur uit zijn. 

De BSO zal die dag ook eerder starten en zet deze tijd open voor 

aanmelding.  

 

Schoolfoto’s 
De kaarten van de schoolfoto’s komen binnenkort met de kinderen mee 

naar huis. Wanneer u de foto’s voor 27-11-2022 bestelt maakt u gebruik 

van de gratis verzendtermijn.  

 

Sinterklaas op school 
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer aangekomen in Nederland. 

Op school volgen we dit jaar de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal niet meer. Er 

zullen daarom ook geen gebeurtenissen uit het journaal terug te vinden zijn op school. 

Wel kijken we in de onderbouw tijdens de pauzehap of een ander moment het journaal in 

de klas. Uiteraard knutselen en werken we wel aan dit thema. De groepen 1 en 2 doen dit 

aan de hand van Kleuteruniversiteit.  

 

De kleuters zetten op donderdag 24 november op school hun schoen. 

De kleuters zetten hun gymschoen, die is nl. al op school. Ook in de andere groepen komt 

de Sint natuurlijk langs. De kinderen in de onderbouw horen via Social Schools of ze evt. 

een schoen mee moeten nemen naar school.  
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De OV ouders komen op woensdag 23 november met alle kinderen pepernoten bakken op 

school. Iedere klas mag in de aula pepernoten draaien en deze mogen uiteraard mee naar 

huis genomen worden!  

 

Groep 5 t/m 8 
In groep 5 t/m 8 maken de kinderen 

surprises voor het Sinterklaasfeest.  

De verdere informatie ontvangt u via 

Social Schools.  
 

 

 
Vrijdag 2 december 
Op vrijdag 2 december vieren we Sinterklaas op school. Voor alle groepen komt 

Sinterklaas met zijn pieten een show geven! 

De schooltijden zijn gewoon hetzelfde en de kinderen mogen fruit, drinken en hun lunch 

meenemen. 

We verwachten de Sint en zijn pieten om 08.45 uur bij de Bolderik. De Sint zal 

aankomen in de Beatrixstraat aan de voorkant van de school. Alle ouders zijn van harte 

welkom om te komen kijken. Wilt u dan plaats nemen op de stoep en het plein achter de 

kinderen. Zou u deze dag de parkeervakken vrij willen houden? 

 

Een versierde school….. 

Vorige week donderdag hebben onze crea-ouders de school alvast versierd voor  5 

december. 

Het ziet er weer gezellig uit! Dank jullie wel!  
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