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Programma Sinterklaasfeest  
Op dinsdag 5 december brengt Sinterklaas samen met zijn 

Pieten een bezoek aan onze school. De kinderen gaan die 

ochtend eerst allemaal naar hun klas. Rond 8.45 uur gaan 

zij zich opstellen achter het hekje van de Kiss and Ride en wachten we gezamenlijk op de komst van 

Sinterklaas en zijn Pieten. In de groepen 1 t/m 4 komen Sint en Pieten op bezoek gedurende de 

ochtend. De groepen 5 t/m 8 vieren hun surprise Sinterklaasfeest. Op deze feestelijke morgen zorgt 

‘de ouderraad’ voor een lekkere traktatie!  

Bij de aankomst van Sint en Pieten, zijn ouders en kleine broertjes/zusjes hierbij natuurlijk welkom! 

U bent van harte uitgenodigd op het plein om hierbij aanwezig te zijn. We zijn heel benieuwd 

hoe de Sint dit jaar weer aankomt op school!  

                                                          
 

 

Ontruimingsoefening 
Op donderdag 23 november is er Twingelbreed een ontruimingsoefening gehouden. Deze was 

aangekondigd, zodat de kinderen er op voorbereid waren. In de weken ervoor is de kinderen verteld 

wat er van ze verwacht wordt tijdens een ontruiming: Wie doet wat? Naast wie loop je? Waar loop je 

langs? Etc. De oefening verliep prima. Binnen 2,5 minuten waren alle kinderen buiten en konden zij 

zich in hun eigen groep gaan opstellen bij de sporthal. Binnen 4,5 minuten kon gemeld worden dat 

alle groepen compleet waren en dat alle ruimten in de school doorzocht waren op eventuele 

achterblijvers. 

De BHV-ers van alle drie organisaties evalueren de ontruiming en zullen waar nodig nog een aantal 

zaken aanscherpen. Een volgende oefening zal onaangekondigd gebeuren. 

  

Nieuws Agenda 

Uitnodiging  ‘surprisekijkavond’ 

Op maandag 4 december surprisekijkavond 

voor de groepen 5 t/m 8 van 18.30- 19.30 uur.  

Denkt u eraan dat maandag 4 december alle 

surprises ingeleverd moeten worden! De 

naam (voor wie de surprise is bestemd) aan 

de onderkant.  

 

Afwezigheid  
Albert Elken is vanaf 11 december tot aan de 

kerstvakantie afwezig, i.v.m. zijn 

studieopdracht in Zuid-Afrika op de Tsiba 

Universiteit.  Henny Bruggink eerste 

aanspreekpunt op woensdag, donderdag en 

vrijdag. Wim Russchen op maandag en dinsdag. 

We wensen hem een goede reis! 
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Silke is voorleeskampioen! 
Onze school levert ook elk jaar een voorleeskampioen. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de 

bibliotheek. In de groepen 7 en 8 zijn echte voorrondes gehouden. Uit iedere groep mocht de winnaar 

van de klas, het tegen elkaar opnemen. Dat betekent voorlezen voor de 3 groepen. Wat al ontzettend 

knap is, want er waren echt wel zenuwen. Bente koos voor het boek: Mathilda van Roald Dahl. 

Robin voor Harry Potter, van JK Rowling en Silke voor Joris en de toverdrank van Roald Dahl. Alle 

drie de dames lazen mooi voor, aldus de jury, bestaande uit de nummers 2 uit de groepen, Fleur, 

Oscar en Bente, onder leiding van meester Wessel, maar Silke won deze wedstrijd. 
Silke las duidelijk voor, met mooie afgeronde zinnen. In de wandelgangen hoorden we: Silke was 

onverslaanbaar! We sturen dus Silke met een gerust hart naar de finale van Westerveld! 

 

Oudpapieractie weer zeer geslaagd 
De inzamelactie van november mag weer een groot succes worden genoemd. Ondanks het matige 

weer werd er in een paar uurtjes tijd ruim 30 ton oudpapier ingezameld, waardoor de penningmeester 

van de OR het mooi bedrag van € 2386 tegemoet mag zien. Iedereen die deze dag heeft geholpen: 

Een dikke pluim voor jullie inzet!!! De volgende actie staat gepland op dinsdag 16 januari. 

 

Kerstmaaltijd 
Hoewel Sinterklaas eerst zijn verjaardag nog mag vieren, hierbij toch alvast wat informatie over de 

kerstviering. Op 21 december zullen we ’s avonds met alle kinderen gaan genieten in een sfeervolle 

school van een heerlijke maaltijd. Ook ouders zullen hier ongetwijfeld weer bij de voorbereiding 

worden betrokken. Alle nadere informatie wordt verzorgd door de kerstcommissie via de mail of 

deze nieuwsbrief. Groep-specifieke zaken worden via Klasbord gecommuniceerd. 

 

Sleutels gevonden. 
Op het schoolplein is een setje sleutels gevonden. Het lijken een fiets- en een huissleutel te zijn. 

Denkt u dat deze van u zou kunnen zijn, dan kunt u zich melden bij Albert Elken 

 

 

Prikbord  (meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan) 

 

 

 
        
              
 
 
 

 


