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Als u de school binnenloopt ziet u dat de school helemaal in sinterklaassfeer gebracht. De 
versiercommissie is vorige week woensdag druk bezig geweest met het versieren van de 
school. Het ziet er weer fantastisch uit. Als u maandag op de ouderavond komt, kunt u het 
mooie resultaat bewonderen. Deze weken zijn er veel activiteiten rond Sinterklaas, de 
middenbouw gaat naar een toneelstuk en de bovenbouw naar een film en in het lokaal 
van de onderbouw zijn allemaal hulppieten hard aan het werk! Op vrijdag 2 december 
komt Sinterklaas bij ons op de Rolpaal, wij hebben begrepen van Sinterklaas dat hij van 
plan is om met een helikopter te komen. Dat betekent dat hij niet bij de ingang van de 
school wordt ontvangen, maar op het schoolplein. Voor de veiligheid zetten we daarom 
een gedeelte van het plein af. Sinterklaas heeft die dag een heel vol programma, daarom is 
het belangrijk dat alle kinderen op tijd komen, dan mist niemand de aankomst van 
Sinterklaas en zijn pieten.  

Op donderdag 22 december is het kerstdiner. De ouders van groep 8 en de ouders van de 
kleuters die het afgelopen schooljaar op school zijn gekomen mogen gezellig mee-eten. 
Door de corona is het kerstdiner de afgelopen jaren in een andere vorm of niet op school 
gevierd. Dat betekent dat de ouders van groep 2 en 3 dit jaar ook nog mogen mee-eten. 
Binnenkort volgt meer informatie over het kerstdiner. 

 

Schoolfruit    

Het schoolfruit voor komende week. Op woensdag krijgen de kinderen watermeloen, op 

donderdag snacktomaatjes en vrijdag een sinaasappel. 

 

 

 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

Vrijdag 25-11-2022 volgende nieuwsbrief: 16-12-2022 

Maandag 28 november: ouderavond 

Dinsdag 29 november: groep 3/4/5 Sinttoneel 

Dinsdag 29 november: groep 6/7/8 Sintfilm 

Vrijdag 2 december: Sinterklaas op de Rolpaal 

Dinsdag 13 december: voorstelling 6/7/8 Van Hamelen & The Rats 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 
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Ouderavond ‘Ouders als ambassadeur’  

 
Voor een school is het belangrijk dat de PR goed is. Dat 
geldt voor alle scholen, maar voor kleine scholen in het 
bijzonder.  
PR is niet hetzelfde als flyers, websites, social media, 
krantenartikelen. De voornaamste PR is de wijze 
waarop medewerkers en ouders van de school hun 
school naar buiten toe over het voetlicht brengen.  
Als ouder doet u er dus ook in dit verband toe.  
Hoe dan? Wat dan? Op deze vragen zoeken we 
antwoorden op de ouderavond van aanstaande 
maandag.  
Willem Verdaasdonk is een expert op dit gebied en hij 
zal ons ongetwijfeld van inzichten en tips voorzien.  
Zorg dat u er bij bent? In het belang van onze school èn 
simpelweg omdat het een interessant onderwerp is.  

We starten om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur  

 

Geen kerstbomen verkoop  

Koop een kerstboom en steun de basisscholen van Blokzijl, is er vanaf dit jaar niet meer. 
Louis Heijman en Bert Heite hebben besloten om met dit mooie initiatief te stoppen. De 
verkoop bracht elk jaar een mooi bedrag in het laadje van de school. We bedanken de 
mannen dan ook voor de jaren dat zij dit hebben georganiseerd. 

 

 

Meer-BSO 

Meer-BSO is een nieuwe buitenschoolse opvang aan de Steenwijkerweg 15 te Marknesse. 
Vijf dagen per week biedt Meer-BSO buitenschoolse opvang aan kinderen tussen 4 en 15 
jaar oud. Ook in de vakantieperiode is Meer-BSO elke dag open voor opvang (hele dagen). 
De BSO is gevestigd op dierenpark MeerZoo, waar eveneens een zorgboerderij is 
gevestigd. Het bijzondere van Meer-BSO is dat met de kinderen dagelijks de dieren van het 
dierenpark worden verzorgd. Op de flyer hieronder leest u meer informatie. Voor 
belangstellende ligt deze flyer ook op school om mee te nemen. Meer-BSO biedt een 
beperkt aantal BSO-plaatsen aan, om zo het concept goed te kunnen waarborgen. Voor 
meer informatie kunt u ook contact opnemen: tel: 0527-204495 / 06-2210393S mail: 
info@meer-bso.nl web: www.meer-bso.nl 

 

http://www.meer-bso.nl/
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OMI DOMI    

Gisteren is groep 5 gestart met een lessenserie muziek van 4 lessen van 45 minuten. Deze 

lessenserie is muziek breed; kennismaking met instrumenten, luisteren, zingen, spelen en 

bewegen. En….de kinderen in groep 6 zijn gestart een lessenserie die speciaal gericht is op 

de HaFaBra (Harmonie-Fanfare-Brassband). Dit hele project wordt aangeboden door de 

gemeente Steenwijkerland, omdat ze Meer Muziek in de Klas zo belangrijk vinden. 

 

 

 

 

 

 

 


