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Rommelpiet 
Afgelopen woensdag was het één grote 
bende op de gangen en in de klassen. 
Toen de kinderen binnen kwamen, wisten 
zij wel wie hier verantwoordelijk voor was: 
Rommelpiet! En misschien waren er zelfs 
wel meerdere rommelpieten in de school 
geweest? Gelukkig hadden de kinderen 
alles snel weer aan kant en vonden zij in 
hun schoen een leuke verrassing van de 
Sint en zijn Pieten.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinterklaasviering 
We zijn blij dat we Sinterklaas 
dit schooljaar weer mogen 
ontvangen op school. Op 
vrijdagochtend 3 december 
zullen de goedheiligman en 
zijn Pieten ons bezoeken. 
Door de verscherpte Corona-
maatregelen is het helaas niet mogelijk 
om hen op de gebruikelijke manier te 
ontvangen op school. Alleen de peuters en 
de kinderen van de groepen 1-2 tot en 
met 4 zullen op het schoolplein staan om 
de Sint te verwelkomen. Ook mogen 
ouders helaas niet het schoolplein op 
wanneer de Sint arriveert.  
Voor de kinderen gaan we er natuurlijk 
weer een geweldig feest van maken. Zo 
zijn de uitnodigingen voor de 
pepernotenparty verstuurd aan de 
groepen 1-2 tot en met 4. Vandaag 
hebben de kinderen van de groepen 5 en 
6 al pietengym gehad van meester Jasper. 
Volgende week zijn de andere groepen 
aan de beurt.  
Houd de SchoolApp goed in de gaten voor 
alle berichten rondom Sinterklaas.  
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Leer- en Veerkracht 
Dankbaarheid en geluk staan deze weken 
centraal bij ons in de klassen. U heeft hier 
in de vorige Ouderinfo al meer over 
kunnen lezen. Een voorbeeld van een 
activiteit die in een klas gedaan wordt, is 
het maken van gelukpotjes. Hier kunnen 
de kinderen een kaartje in stoppen met 
daarop iets waarvan zij gelukkig worden. 
Een ander voorbeeld is het 
dankbaarheidsraam, waar kinderen een 
kaartje op kunnen plakken met daarop 
geschreven waarvoor zij dankbaar zijn.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
01.12: Pepernotenparty groepen 1-2 t/m 4 
03.12: Sintfeest op school: alle kinderen  
’s middags vrij 
05.12: Sinterklaas 
06.12: Studiedag: alle kinderen vrij! 

Voorleeskampioen 
Vorige week vrijdag is de finale van de 
Voorleeswedstrijd geweest. In deze finale 
streden de voorleeskampioenen uit de 
groepen 7 en 8 tegen elkaar om te 
bepalen wie zich dit schooljaar de 
Regenboog voorleeskampioen mag 
noemen. Een kundige jury heeft 
uiteindelijk geoordeeld dat Jaeyleigh deze 
titel op haar naam mocht schrijven. De 
andere finalisten, Ajush, Arman, Dorothy, 
Mandy en Shanaya, hebben het de jury 
zeker niet makkelijk gemaakt. Jaeyleigh 
mag zich nu opmaken voor de volgende 
ronde waarin zij het gaat opnemen tegen 
de kampioenen van andere scholen. Wij 
wensen haar hier natuurlijk heel veel 
succes bij! 
 
 
 
 

 
 


