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Sinterklaas 
 
Ongeveer drie weken geleden heeft een aantal ouders de school 
weer heel gezellig in Sinterklaassfeer gebracht.  
Nog hartelijk bedankt hiervoor, ook namens Sinterklaas! 
 
Vandaag vieren we Sinterklaas met de kinderen op school. De 
bovenbouw heeft allemaal surprises met een gedicht gemaakt. Drie 
weken geleden hebben we lootjes getrokken.  
 
Dat gaat allemaal heel geheimzinnig. Vervolgens gaat elk kind iets 
maken voor degene die hij/zij heeft getrokken. Dan moet er ook 
nog een gedicht bij. Het lijkt wel alsof er elk jaar meer aandacht aan 
de surprise wordt besteed. Er zijn echt prachtige bouwwerken bij.  
 

De leerlingen van de onder- en 
middenbouw doen allemaal 
spelletjes.  
 
Er is pepernoten sjoelen, bingo (Sinterklaas en Piet zijn de 
spelleiders), cupcake versieren, zaklopen en nog meer 
activiteiten die de leerlingen kunnen doen.  
 
De firma Verhage (ja van juf Joke) heeft appels gesponsord, er is 
dus ook een gezond tussendoortje.  
 
 
 
 
 

 

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

05-12-2020: oud papier 

07-12-2020: leerlingenraad 

17-12-2020: onthulling infoborden 

17-12-2020: kerstdiner 

18-12-2020: start kerstvakantie 

04-01-2021: weer naar school 
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Leerlingenraad  
 
Maandag is weer de leerlingenraad. Uit elke groep heeft een leerling zitting in de raad.  
Er wordt dan gesproken over wensen of andere onderwerpen die verbeterd of toegevoegd 
moeten worden. De leerlingenraad wordt van tevoren besproken in de groep, zodat er zinvol 
gediscussieerd  kan worden. Groep 7 en groep 8 levert de voorzitter en de notulist. Vervolgens 
wordt, wat er besproken is in de raad, weer teruggekoppeld in de groepen. 
 

Onthulling infoborden 
 
Groep 6, 7, 8 is als kinderadviesbureau ingeschakeld om te helpen met het ontwerpen van nieuwe 
informatie borden voor bezoekers van Blokzijl. Eerst hebben we een rondleiding van mevr. Marie 
Doosje gehad. De kinderen waren onder de indruk van de informatie die ze tijdens deze tour 
kregen. Ze hebben heel veel geleerd over Blokzijl. Vervolgens zijn we aan het werk gegaan om 
ideeën te krijgen voor de borden. Er is geweldig geknutseld, werkstukken gemaakt, een speurtocht 
bedacht en nog veel meer. We zijn erg benieuwd! Donderdag 17 december zullen we het zien, 
want daar zijn we natuurlijk bij. 
 

Kerst 
 
Komende week wordt de school in een gezellige kerstsfeer te gebracht. We hopen dat er nog een 
paar ouders die daar, zoals elke jaar, weer mee helpen. 
De kerstmarkt kan dit jaar niet doorgaan. We hopen dat dit het volgende jaar weer kan. Het is 
toch altijd een erg gezellige avond. 
 
Het kerstdiner gaat ondanks alle corona perikelen toch door. Het gaat wel iets anders dan andere 
jaren, omdat er nog steeds geen ouders in school mogen. Het diner zal ook een beetje minder 
uitgebreid zijn, maar we zorgen er wel voor dat alle kinderen hun buikje vol kunnen eten. 
Het is de bedoeling dat de kinderen om half 6 op school zullen komen. Iedere groep eet in zijn 
eigen lokaal. Dit omdat er geen hulp is om na afloop te helpen met opruimen. We hebben ook 
besloten om deze keer wegwerp borden en bestek te gebruiken. We denken dat rond half 7 de 
kinderen weer opgehaald kunnen worden. We krijgen zo toch een super gezellig kerstfeest. 
 

 

 

Ingekomen post 

Gebruikt u de online bibliotheek al? 
Nu het zo vroeg donker is en we vanwege de corona maatregelen niet meer zo snel ergens heen 
gaan, is het eigenlijk een heel goede tijd om het (voor)lezen weer eens op te pakken. Heerlijk op 
de bank, onder de kerstboom met wat lekkers. Gezellig toch?! 
Lezen is niet alleen heerlijk rustgevend, uw kind leert er zo ontzettend veel van. Niet alleen 
woordenschat, maar ook sociaal-emotioneel, de fantasie en creativiteit wordt geprikkeld en zo kan 
ik nog wel een aantal dingen opnoemen. Géén tijd om naar de bieb te gaan? Download e-books en 
luisterboeken via de app ‘online bibliotheek of ga naar de website: 
https://www.onlinebibliotheek.nl/ 
 
Wist u ook dat uw kind (tot ca 7 jaar) gratis gebruik kan maken van de Voorleeshoek.nl  
Zeker een handige site, voor als u een keer geen tijd hebt om voor te lezen. 
Maar onthoud: lekker even tegen elkaar aankruipen op de bank, aandacht voor elkaar, samen 
praten en lachen over wat er in het verhaal gebeurt, daar kan een online verhaaltje echt niet 
tegen op!  Voor zowel de online bibliotheek als voor de Voorleeshoek, kan uw kind inloggen met 
het pasje van de openbare bibliotheek. 

https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdevoorleeshoek-nl.kb.idm.oclc.org%2Fbibliotheek%2F&data=04%7C01%7Cdirectie%40rolpaal.nl%7C7fdefae957e04dc12a3008d894911cda%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637422698259961819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=BeTE%2FSpI8jMYjml0S0txev1VNNytTkTE197CuftfzRw%3D&reserved=0
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Mocht het niet lukken, neem dan contact op met de bibliotheek om te controleren of uw e-
mailadres al wel bekend is. 
Nieuw: voor volwassenen zijn er nu ook tijdschriften te downloaden, krantenartikelen of zelfs 
cursussen te volgen. Mocht u zelf nog geen lid zijn, informeer dan vrijblijvend bij de bibliotheek 
naar de mogelijkheden of kijk op de site www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl 
Met vriendelijke groet, 
Marijke van den Berge 
Coördinator dBos/ KennisLab 
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