
  Nieuwsbrief 

 

Sint op school: 
 

De Sint is weer in het land! Na 3 december hebben we niet één maar twee verjaardagen gevierd 
omtrent deze mooie feestdag! Ozosnel is ook een jaartje ouder geworden en daar is dan ook 

uitgebreid aandacht aan besteed in de groepen 1 t/m 4.  

 
Natuurlijk volgen we de weg van de Sint via het Sinterklaasjournaal. 

Iedere dag ondernemen we iets leuks omtrent Sinterklaas! Alle 
leerkrachten van de school geven daar op eigen wijze een draai aan.  

 
We gaan ervoor zorgen dat we met elkaar een fijne Sinterklaasviering 

kunnen gaan vieren, waarbij er op voorhand rekening is gehouden met 

eventuele maatregelen.  
 

Dagindeling 3 december: 
 

De kinderen starten in de ochtend in hun eigen groep. Net als vorig schooljaar zullen we Sinterklaas 

ontvangen aan de voorkant van de school! Hangend uit het raam en voor op het grasveld. Vervolgens 
mogen de groepen 1 t/m 4 een bezoek brengen aan de sint en pieten in de speelzaal.  

 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 nemen hun surprise mee naar de klas. Daar gaan ze er een 

gezellige dag van maken. De sint en zijn pieten brengen een bezoek aan deze groepen.  
 

We willen de ouders van de werkgroep Sinterklaas bedanken met het organiseren en meedenken van 

een leuk Sinterklaasfeest in deze gekke tijd.    
We wensen jullie allemaal een fijn Sinterklaasfeest toe.  

 

 

 
Aanscherping maateregelen corona: 

 
Per 24 november zijn er weer extra maatregelen afgekondigd voor de scholen.  

 

Dit houdt in: 
- Gelieve geen ouders en/of verzorgers in school.  

- Alle volwassenen houden 1.5 meter afstand. Ook op het schoolplein.  
Gezien de besmettingen in de thuissituaties en quarantaine maatregelen, hebben wij ook te maken 

met leerlingen en collega’s die afwezig zijn. Tot nu toe hebben we het intern kunnen oplossen.  
 

Blijf zelf alert en houdt uw kind thuis bij klachten. Zo kunnen we hopelijk eventuele verspreiding 

voorkomen.    
 

Zie bijlage voor de beslisboom. U kunt een actuele beslisboom altijd op de site van BOINK vinden.  
 



We houden de maatregelen goed in de gaten.  

   
 

 

Agenda: 
- 3 december 2021: sinterklaasfeest 

- 6 december 2021: studiedag, alle leerlingen vrij  
 

 
Bijlage: 

- Beslisboom 

 

 


