
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

Afgelopen dinsdagavond was de Algemene Ouderavond. Vanwege de aangescherpte maatregelen hebben we deze in 

twee groepen gehouden. We hebben een goede ouderavond gehad waarin we o.a. de jaarverslagen van de AC en de 

MR hebben besproken, daarnaast is er ook de meerjarenbegroting van de AC besproken. Dit jaar gaan de bijdrage van 

het schoolreisje en kamp omhoog, de bijdrage is namelijk niet meer toereikend in vergelijking met de kosten die ge-

maakt worden. De kosten zullen gefaseerd omhoog gaan. Vanaf volgend schooljaar gaat dit ook gebeuren met de ou-

derbijdrage.  

 

Helaas horen we steeds meer om ons heen dat de coronabesmettingen snel omhoog gaan. Veel scholen binnen Aves 

hebben hier last van, waardoor er al groepen in quarantaine moesten gaan. Ik ben blij te merken dat jullie als ouders 

erg voorzichtig zijn, geen onnodige risico’s nemen en bij twijfel leerlingen thuis houden. Er is een nieuwe beslisboom 

gekomen, in de bijlage kunt u deze beslisboom vinden. 

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 

Francien Soeter 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Denkt u eraan dat de schoolfoto’s nog t/m zon-

dag 14 november besteld kunnen worden.  

Op het bestelkaartje is een fout gemaakt bij het 

afdrukken. Op de plek van de inlogcode is het 

wachtwoord gekomen en de inlogcode staat op 

de plek van het wachtwoord.  

SINT MAARTEN 

 
Gisteren was het Sint Maarten. In de klassen zijn er prachtige lampion-

nen gemaakt. Deze moesten natuurlijk eerst even getest worden in de 

school. Alle leerlingen hebben een proef rondje gelopen; er mocht 

langs elke klas gelopen worden en na het zingen kregen ze een trakta-

tie. We hebben weer hele leuke nieuwe liedjes gehoord. De peuters 

hebben ook gezellig met ons meegedaan.  
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SCHOOLFRUIT 

Vanaf volgende week is er schoolfruit op school! De fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Celine  is zaterdag 20 november jarig.  

Alvast gefeliciteerd Celine, wij wensen jou 

een hele fijne verjaardag toe  

BIBLIOTHEEK 

 
In de bijlage een flyer voor een Sint kinderactiviteit in de bibliotheek. Opgave voor 

deze activiteit moet via de website van de bibliotheek.  

SINTERKLAAS 

 
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. We hopen ook dit jaar weer de Sint 

en z’n Pieten bij ons op school te mogen ontvangen. Dit jaar valt het op vrijdag 3 december. We hopen dit 

jaar met ouders en leerlingen de Sint te kunnen verwelkomen op het plein, in achtneming van de 1,5 meter. 

Later op de ochtend gaan we Sinterklaas binnen op het podium verwelkomen met alle kinderen per groep…

in de heuse binnen Sint drive-through! Helaas weten we niet hoe de verdere ontwikkelingen zijn wat betreft 

de coronamaatregelen en gaan we t.z.t. kijken welk scenario we gaan toepassen. Verder zullen er die dag in 

de klassen leuke activiteiten plaatsvinden. We maken er samen een gezellige dag van! 

Vanmiddag gaan we de school in Sinterklaassferen brengen. Wat fijn dat er hiervoor al aanmeldingen via 

Parro zijn! We hebben nog drie plekjes vrij, wie oh wie komt ons nog helpen? 

Op donderdag 25 november willen we met alle kinderen de schoen gaan zetten. Hierover volgt t.z.t. meer 

informatie. 

We zouden het fijn vinden om vrijdag 3 december na schooltijd gelijk alle versiering met elkaar weer op te 

ruimen. Mocht u hiervoor nog even tijd hebben, dan kunt u dit aangeven in de agenda van Parro. Alvast be-

dankt! 

Vriendelijke groet,  

 

De Sinterklaascommissie  



………………………………………………………………………………………………………………………………. 

WIST U DAT… 

…   de leerlingen van groep 7/8 afgelopen woensdag mee hebben gedaan met de landelijke Boomfeestdag 

…   ze hebben een speurtocht gedaan in het Kuinderbos 

…   er natuurlijk ook nog bomen zijn geplant! 

…   de kinderen prachtige lampionnen hebben gemaakt 

…   vanmiddag  de school met hulp van ouders in Sinterklaassferen wordt gebracht 

…   we deze ouders alvast willen bedanken voor hun inzet! 

Fijn weekend! 

 

DATUM ACTIVITEIT 

Vrijdag 19 november  Optreden groep 1/2/3 

Vrijdag 26 november  Nieuwsboog 

Vrijdag 3 december  Sinterklaasfeest  

Vrijdag 10 december  Nieuwsboog 

Vrijdag 10 december  Optreden groep 7/8  

  

Agenda 


