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SINTERKLAAS 
Namens de or, alle leerkrachten en kinderen willen wij 
de ouders bedanken voor de medewerking tijdens de 
intocht van Sinterklaas. Dit jaar hebben we gekeken 
naar een opstelling in vakken op het plein voor de 
groepen en een apart vak voor de ouders. Dit deden 
wij, zodat alle kinderen op een veilige manier kon ge-
nieten van de intocht. De leerkrachten hadden op 
deze manier een goed overzicht en alle kinderen kon-
den Sinterklaas en zijn Pieten goed zien! Wij begrijpen 
best dat het vervelend kan zijn wanneer u foto’s wilt 
maken en beperkt wordt tot een vak. Daarom zijn we 
ook zo blij dat veel van u de aanwijzingen van de or 
opvolgden, zodat de intocht soepel en veilig verliep. 
We denken dat wij bij toekomstige evenementen een 
soortgelijk systeem zullen hanteren. 
 
 

TIKTOK 
Wij zijn een Tiktok-account zijn gestart. Ons Facebook 
en Instagram hebben een informerende functie en 
deze werkt goed. Echter, social media ontwikkelt zich 
snel en de kinderen van nu kijken nog weinig op deze 
sites. Tiktok is een betere manier om hen te betrekken 
bij de school. Zo hadden wij met Sinterklaas een Tiktok 
dat aansloot bij het verhaal voor de groepen 5-8. Op 5 
december kwam de ‘Tiktokpiet’ ook echt langs in die 
groepen. De respons was groot, ook bij ex-leerlingen. 
We zetten op deze manier onze school op de kaart op 
een manier die past bij de huidige social media ont-
wikkelingen.  

 

KERSTDINER EN -MARKT 
Er zijn al veel hapjes ingeschreven voor het diner. Fan-
tastisch! U kunt die avond meelopen naar het lokaal 
wanneer u het er zelf wilt/moet neerzetten. Om 17 
uur is iedereen welkom, wees op tijd! Bij de hoofdin-
gang staat het podium, waarop ons koor zingt olv juf 
Merije.  
 

De school is door de or en hulpouders prachtig ver-
sierd! Daarvoor ontzettend veel dank. Ook de kerst-
markt wordt door de or verzorgd, wij kijken er naar 
uit! De kerstmarkt duurt tot 19.30 uur. Neem vooral 
kleingeld mee wanneer u daar een klein kerstpresentje 
wilt kopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHEEK 
We zijn gestart met de uitleen van de boeken uit de bi-
bliotheek. Echter, wij hebben nog geen bieb-ouder(s) / 
-grootouder(s) die een uurtje in de week kinderen wil-
len helpen bij het scannen en lenen van boeken. Heeft 
u interesse? Laat het dan weten via info@obspca.nl  

Data dec/jan: 
 

-kerstviering   21-12 
-margedag 23-12 alle kinderen vrij 
-kerstvakantie 23-12 t/m 9-1 
 

-studiedag 9-1 
-Citotoetsen 3 t/m 8  16 t/m 27-1 
-cultuurfeest Chinees Nieuwjaar 27-1 
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KORT 
-in de bijlagen vindt u flyers van jeugdwerk met daarin  
 de programma’s voor de kerstvakantie en cursussen 
-nieuws over DVS komt voortaan via de weekupdate  
 van de groepen, geen nieuwsbrief meer als bijlage 
-in de kerstvakantie komt de glazenwasser 
-wilt u zieke/late kinderen afmelden via het Social  
 Schools van de leerkrachten ipv bellen naar de  
 school? 
 
ADOPTEER EEN KERSTGEZIN 
De kerstpakketten voor de gezinnen zijn opgehaald. 
We hebben een stukje met foto gestuurd naar de 
Posthoorn. Iedereen nogmaals ontzettend bedankt! 
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