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Nieuws Agenda 
 

Gevaarlijke wegsituatie 
Wij vragen nogmaals uw aandacht voor de 

situatie op de weg naar school, de 

Heuvelenweg. Er worden hier nog steeds 

werkzaamheden verricht en er fietsten veel 

kinderen over deze weg naar school. In verband 

met de verkeersveiligheid van uw en onze 

schoolgaande kinderen, verzoeken wij u 

vriendelijk om uw snelheid aan te passen! Houd 

alstublieft rekening met fietsende kinderen!  

 

Extra hoofduiscontrole 

Afgelopen maandag is er in verschillende groepen 

een controle geweest. Er werden geen levende 

luizen aangetroffen. We vragen u te blijven 

controleren thuis. Na de kerstvakantie worden alle 

leerlingen weer gecontroleerd. 

 

10 dec. 

 

18 dec. 

 

20 dec. 

 

 

21 dec. 

 

25 dec. 

 

23 dec. 

t/m 3 

jan. 

2020 

 

 

Verjaardag Juf Simone 

 

Kerstviering 

 

Leerlingen om 12.00 uur 

vrij; start kerstvakantie! 

 

Verjaardag juf Joke 

 

Verjaardag juf Romy 

 

Kerstvakantie 

 

Volgende 

Oudpapieractie 
Maandag 16 december 
 

 

Bezoek Sinterklaas  
Vol verwachting stonden heel veel kinderen op het plein te wachten. Zou de goede Sint wel 

komen? Na enkele liedjes te hebben gezongen, kwam uiteindelijk Sinterklaas met zijn Pieten 

in een heuse riksja aan bij de Twingel. Iedereen was blij, want Sint en zijn Pieten hadden toch 

nog vervoer naar school gevonden. Bedankt Sinterklaas en Pieten voor jullie bezoek, de 

kinderen hebben weer genoten! Het Sinterklaasfeest was erg gezellig! Ouderraad bedankt 

voor jullie hulp en lekkere traktatie.  
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Kerstmaaltijd  
Hoewel hier en daar Sinterklaas eerst zijn verjaardag nog mag vieren, hierbij toch alvast wat 

informatie over de kerstviering. Op woensdagavond 18 december zullen we ’s avonds van 17.30-

18.45 uur met alle kinderen gaan genieten in een sfeervolle school van een heerlijke maaltijd. Bij 

dit kerstdiner hebben we uw hulp nodig. Alle nadere informatie hierover wordt verzorgd door de 

kerstcommissie en dit ontvangt u via de mail.  

Terwijl de leerlingen in hun eigen groep van hun kerstdiner genieten, organiseert de OR voor de 

ouders een minikerstmarkt. Binnen in de hal zullen in gezellige sfeer handgemaakte kerst- en 

cadeauartikelen verkocht worden. U brengt uw kind naar zijn of haar kerstdiner en kunt dan 

gezellig blijven. Neem dan ook voldoende cash geld mee, want u kunt onder het genot van 

bijvoorbeeld een glaasje glühwein genieten van een goede huisgemaakte snert en heerlijke 

broodjes hamburger, afkomstig van onze plaatselijke slagerij. Een knappend haardvuur, 

behaaglijke warmte, mooie artikelen en lekker eten....we maken er samen met u een gezellig 

moment van!  

 

Oud papieractie    
Op MAANDAG 16 december houden we weer een oud papieractie. Inderdaad, maandag is 

anders dan u gewend bent. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van de perswagens. 

Ouders die ingeroosterd staan om te helpen, krijgen een week van te voren per mail een 

reminder, reageer daar alsjeblieft op! Bij verhindering is het de bedoeling dat u zelf voor 

vervanging zorgt. Indien u op het laatste moment onverhoopt echt niet kan komen helpen en 

niemand kunt vinden die u kan vervangen, geef dit dan door aan een van de coördinatoren: 

Geesje Barels (g.barels@home.nl) of Renate Venema (johnnyenrenate@hotmail.com)       

  

Maandag 16 december is onze volgende oud papieractie. Hiervoor zijn de 

volgende families ingeroosterd om te helpen: 
 

Fam. Wiechers (Gijs), Fam. Wiechers(Emma), Fam. Wijnands, Fam van Wijngaarden, 

Fam. Willers, Fam. Zanting, Fam. van Zijl, Fam. Zijlstra, Fam. Zoer 
 

Reserves: Fam. Kloosterman, Fam. v/d Koogh 

 

Nieuw rooster oud papieractie 
Het nieuwe rooster voor de papieracties in het schooljaar 2020 staat op de website.  

Voor ouders die nog geen ‘ophaalbeurt’ hebben gehad; kijkt u even goed wanneer u bent 

ingeroosterd! 

 

Kiss & Ride 
Leerlingen van groep 8 hebben vandaag een attentie-actie georganiseerd om 

ouders/verzorgers uit te leggen hoe de Kiss & Ride strook gebruikt moet worden. De 

leerlingen hebben de actie bedacht naar aanleiding van een uitzending van het jeugdjournaal. 

Ze hebben zelf een flyer ontworpen en deze vanmorgen achtergelaten achter de ruitenwissers 

van auto’s die op de Kiss & Ride strook geparkeerd stonden. Parkeren is niet de bedoeling op 

deze strook. Het gaat hier om kinderen afzetten en dan weer doorrijden. “Net als bij 

Schiphol,” vertelden de kinderen aan de ouders. Wilt u wél parkeren en met uw kind(eren) 

meelopen de school in? Dan wordt u verzocht uw auto op de parkeerplaats neer te zetten.  
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Surprise-kijkavond 
Voorafgaand aan de Sinterklaasviering was het mogelijk om te komen kijken naar de 

tentoonstelling van surprises. Er is weer flink geknutseld dit schooljaar. Het was echt de 

moeite waard om een kijkje te komen nemen. 

 

  

  
 

 

 

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

 

-Kwartetschaatsen in Thialf. Uitnodiging voor alle jongens en meisjes van 6 tot 10 jaar om 

mee te doen aan twee gratis trainingen in het IJsstadion Thialf onder leiding van een 

ervaren trainer van één van onze schaatstrainingsclubs. 

 

 


