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Op 5 december is het zover!  
Op 5 december a.s. zal Sinterklaas ons weer verblijden met een bezoek aan onze school. We 
verwachten de Sint vroeg op school. Daarom willen we om 8.15 uur klaarstaan om hem te 
verwelkomen. Net als bij het Michaelfeest staan de kinderen per klas in vakken opgesteld op het 
schoolplein. Zo kan iedereen alles goed zien. Aan de ouders willen we dan ook vragen om achter de 
kinderen te gaan staan of achter het hek van het schoolplein. Nadat Sinterklaas naar binnen is 
gegaan, gaan de kinderen ook per klas naar binnen. 
De ouders van de kleuters willen we vragen eerst uw 
kind naar het speellokaal te brengen en vervolgens 
zelf de jas en tas van uw kind aan de kapstok te 
hangen. Sint heeft ons laten weten dat de Pieten 
lekkers bij zich hebben, maar dat het wel verstandig 
is dat de kinderen (zoals altijd) hun tas met eten en 
drinken meenemen naar school. Veel plezier!   
 
Margemiddag 
Vrijdagmiddag 5 december zijn alle leerlingen vrij. 
 
Stand van zaken dependance Star Numan 
Deze week is de aannemer begonnen met de werkzaamheden voor de 2 lokalen in het theorie 
gebouw. Vandaag zijn de plafondplaten aangepakt, daarna volgen de lokalen. Woensdag 17 
december worden alle bestellingen geleverd en donderdag 18 december komt het verhuisbedrijf Van 
der Woude om de groep van juf Maaike te verhuizen.  

 

Het wordt een beetje kouder 
Nu de winter voor de deur staat moeten we ook letten op onze energie kosten. Binnen 
is het lekker warm en dat willen we ook graag zo houden, daarom vragen wij aan 
iedereen om de buitendeur aan kant van het plein kant te sluiten! 
 

Hekwerk om het plein 
Dat is een lang lopende kwestie waar we nog steeds mee bezig zijn. De vergunning is goed gekeurd 
door de gemeente dus er kan een hek komen. Het hek is ontworpen maar het ontwerp is volgens de 
gemeente boven het budget. Hier zijn wij het niet mee eens, we gaan met de gemeente in gesprek! 
 

Uit de OR 
In een aantal bijlagen bij deze nieuwsbrief doet de ouderraad verslag van hun activiteiten en de 
inkomsten en uitgaven. 
 
Basketbalclinic voor de groepen 5 t/m 8 
Op donderdag 11 december wordt er een basketbalclinic georganiseerd voor de 
groepen 5 t/m 8. Deze clinic zal plaatsvinden tijdens de gymlessen en wordt gegeven 
door twee oud-spelers van basketbalclub Donar. 
 
Gymkleding 

Het komt regelmatig voor dat leerlingen hun gymkleding en/of 
gymschoenen vergeten. Zonder gymkleding of gymschoenen kunnen zij 
niet aan de gymles deelnemen.  Wilt u er op maandag en donderdag zorg 
voor dragen dat uw kind(eren) hun gymspullen meenemen.   
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Groep 3 naar de bibliotheek 
Groep 3 is maandag naar de bibliotheek geweest. Ze luisterden naar de bibliothecaresse, die een 
mooi verhaal vertelde met behulp van het verteltheater. De kinderen weten nu ook heel goed waar ze 
de boeken voor kinderen van groep 3 kunnen vinden. Na afloop mochten ze allemaal een boek lenen. 
Dat lezen ze nu op school. Sommigen begonnen meteen al in de bibliotheek.  

 
Kerstviering 
Hoewel het Sinterklaasfeest nog niet voorbij is wordt er achter de schermen al druk gewerkt aan de 
kerstmusical. Aan “Volg die ster” zullen alle groepen een bijdrage leveren en we hopen dat we er op 
woensdagavond 17 december weer een mooie voorstelling van kunnen maken. De voorstelling begint 
om 18.30 uur in de Nieuwe Kerk aan de Nw. Boteringestraat.. 
 
Disco on Ice 
Op vrijdag 12 december van 19.00 – 24.00 uur wordt in Sportcentrum 
Kardinge de DISCO ON ICE georganiseerd. Kinderen en ouders kunnen 
lekker swingen in de ijshal en genieten van de winterse sferen met 
natuurlijk de allerleukste kerstnummers. De DISCO ON ICE is voor jong en 
oud! Dus iedereen kan komen met zijn/haar familie, met de schoolklas of je 
vrienden! 

Tijd 19.00 – 24.00 uur 
Locatie: ijshal Sportcentrum Kardinge 
Entree: prijs van een schaatskaartje 

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Het team van de St. Michaëlschool  
 


