
 

 
      Nieuwsbrief 8 November 2022 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van 8 december 2022. 

 
 

Nieuwe leerlingen op school 

Deze maand is er een nieuwe leerling gestart in de kleutergroep. We wensen de 

leerling een gezellige, leerzame tijd Op de Zandtange toe. 

 

Sinterklaasfeest 

We kijken terug op een gezellig Sinterklaasfeest. Wat hebben we veel vrolijke 

gezichten gezien bij de aankomst van Sint en zijn Roetveegpieten bij onze school. In 

de klassen zijn ook gezellige momenten beleefd.  Wat waren de kinderen van de 

groepen 1 t/m 4 blij met hun eigen gekozen cadeau uit de Sinterklaaswinkel!  In de 

groepen 5 t/m 8 zagen de geknutselde surprises met geschenken er prachtig uit. 

Spannend was het voor enkele kinderen om het gedicht voor te lezen. 

Complimenten voor de kinderen (en menig ouder) voor het dichten en het knutselen 

van de surprises. 

 



Voorleesactie      

 

Vandaag, 8 december was er een belangrijke wedstrijd op school. 

De voorlees wedstrijd! 

De kampioenen van groep 7 en 8 gingen de strijd met elkaar aan. Het was een 

spannende race tussen Mika en Yaron. Wij, juf Hilda en biebmoeder Joyce hadden 

het als jury erg moeilijk, want beide deelnemers waren erg goed. 

De wedstrijd is gewonnen door Yaron. 

Van harte gefeliciteerd en veel succes in de volgende ronde. 

Groet, Joyce 

 

Kerstversiering in de school    

Wat was het een verrassing voor het team en de kinderen om vanochtend op 

school te komen en zowel de prachtige kerstversiering in de hallen als de versierde 

kerstbomen te zien. Ouderraad en ouders, van harte bedankt!  

 

14 december leuke truien dag met actie voor de voedselbank 

Op 14 december a.s. trekken we, voor wie dit leuk vindt, onze mooiste trui aan! 

Tevens mag er een product meegenomen worden voor de voedselbank. Door 

producten in te zamelen, bezorgen we andere mensen ook een fijne kerst!  

Veilig Verkeer Nederland 

Op 15 december a.s. wordt aan groep 6 de gastles ‘Ik stop voor Zebra’s’ gegeven.  

 

22 december kerstviering in de Christelijke Gereformeerde kerk voor leerlingen en 

ouders en team. 

Binnenkort volgt er informatie. 

 

Agenda groep 7          30 januari 2023 

De GGD komt voor het wegen en het meten van de leerlingen van groep 7 op 

school. Voor het wegen en meten is toestemming nodig van de ouders. Ook is het 

de bedoeling dat ouders vooraf een vragenlijst invullen.  

 

De herdertjes lagen bij nachte                                 

Zij lagen bij nacht in het veld 

Zij hielden vol trouwe de wachte                                       

Zij hadden hun schaapjes geteld 

Daar hoorden zij ‘d engelen zingen 

Hun liederen vloeiend en klaar 

De herders naar Bethlehem gingen 

’t Liep tegen het nieuwe jaar   

                                          

https://spiritueleteksten.nl/kerstmis-en-de-heilige-nachten/de-spirituele-betekenis-van-oud-en-nieuw-oudejaarsdag-en-nieuwjaarsdag-voor-de-mens-op-het-innerlijke-pad/

