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St. Nicolaas vrijdag 4 december 
Op 4 december heeft de Sint een plekje in zijn agenda kunnen vinden om op bezoek te 

komen bij ons op school. Sinterklaas komt in de ochtend aan. Als alle ouders de 

kinderen zoals gebruikelijk gebracht hebben en weer naar huis of het (thuis)werk zijn, 

zal Sinterklaas en zijn pieten bij school arriveren en warm onthaald worden door de 

kinderen en het team.   

Omdat ook deze oude man op zijn gezondheid moet letten is de ontvangst zonder 

ouders.  

Let op: de school is vrijdag 4 december om 12.00 uit!  

Sint en zijn pieten maken er samen met de kinderen een mooi sinterklaasochtend van! 

Kerstdiner 2020 

 
Het kerstdiner is verdeeld over 2 dagen – dinsdag 15 december en woensdag 16 december 
Sinds de start van het schooljaar doen we er alles aan, om voor de kinderen alles zoveel mogelijk zoals altijd door te 
laten gaan. Het jaarlijkse kerstdiner was een echte uitdaging, maar we hebben een mooie oplossing gevonden. 
Om drukte in en rond de school te spreiden is er gekozen om het kerstdiner op 2 dagen te laten plaatsvinden.  
Op deze manier kunnen we de maatregelen rondom corona waarborgen: 

 alle kinderen kunnen veilig in het donker naar school gebracht worden en 

 de ouders hebben de ruimte om 1.5 m afstand te houden. 
Ook op deze avond mogen er geen ouders in school.  
 
Binnenkomst: 
Alle kinderen op de begane grond (groepen 1 t/m 4) gaan 'gewoon' via de buitenklassendeuren naar binnen. Alle 
andere kinderen (groepen 5 t/m 8) nemen de hoofdingang. 
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Dinsdag 15 december 18.00 – 19.30  Woensdag 16 december 18.00 – 19.30 
Groep 1-2 Laura / Claudia  Groep 1-2 Amy  

Groep 1-2 Miriam   Groep 1-2 Linda / Manon 

Groep 1-2 Sophie / Carolien  Groep 1-2 Nienke  

Groep 1-2 Jose  Groep 3C Marcella 

Groep 3A Marin/Carlinde  Groep 3B Marjolein / Sabine 

Groep 4A Danitsja   Groep 4B Ellen / Fietje 

Groep 5A Ellen / Daniel  Groep 4C Danielle  

Groep 6A Dorine   Groep 5B Anneloes  

Groep 6C Zarife / Diandra  Groep 5C Maylang  

Groep 7B Edgar   Groep 6B Jacqueline  

Groep 7C Laurent  Groep 7A Elyse / Rianne 

Groep 8B Dennis   Groep 8A Martijn / Nikki 

  Groep 8C Marijke / Tessa 

Groepen 1-2 
In de week van 7 december krijgen de kinderen een doos en een begeleidende brief mee naar huis. Het is de 
bedoeling dat u hierin het voor- en hoofdgerecht doet en wat te drinken voor uw kind. De OC zorgt voor een 
spectaculair toetje! 
De kinderen komen dan met hun eigen “kerstdiner” naar school. Op deze manier hoeft u als ouder niet naar binnen 
en kan de leerkracht alles regelen zonder uw hulp, die zo hard nodig is, als er een traditioneel kerstbuffet zou staan. 

Groep 3 t/m 8 
De groepen 3 t/m 8 maken thuis zelf de gerechten klaar (op de traditionele manier).  
Het eten kan na schooltijd, in de loop van de middag gebracht worden, of om 18.00 uur meegenomen worden. 
Kinderen brengen het zelf naar de klas. 
Maandag 7 december verschijnt de Kerstklapper met alle details van de kerstviering 2020. 
De kerstvakantie start donderdag 17 december om 15.00 uur. 
 

Wijntje op het Pleintje bericht van de oudercommissie 
Zo’n bericht waarvan je wist dat het zou komen   
Hoe gezellige het ook ieder jaar is, we vinden het nu niet verantwoord om met alle ouders op het schoolplein, koffie, 
thee, chocomel of een borrel te drinken. Redelijkerwijs valt er geen 1,5m afstand te houden. Daarom heeft de 
school, in samenspraak met de OC, besloten dat dit jaar “Wijntje op het pleintje” niet doorgaat. We vinden het zelf 
erg spijtig, want het is altijd een groot succes. Laten we hopen dat de situatie volgend jaar anders is en we deze 
mooie traditie weer op kunnen pakken.   
 

 
 

Uitstapjes 
De groepen 5 gaan naar De Wilgenhof voor een les over paddenstoelen. 
Groep 5C juf Maylang maandag 30 november van 13.30 tot 14.45 uur 
Groep 5B juf Anneloes  dinsdag 1 december  van 10.30 tot 11.45 uur 
Groep 5A juf Ellen donderdag 3 december van 10.30 tot 11.45 uur 
 
De groepen 1-2 gaan naar theater Zuidplein naar de voorstelling Padaboom!! 
Het is een swingende voorstelling vol muziek, ritme en humor. De kinderen worden volop gestimuleerd om mee te 
doen en kennis te maken met nieuwe instrumenten.  
 Alle groepen  maandag 25 januari van 13.30 tot 14.20 uur.  

ZIEKMELDINGEN 
Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch, 

maar per e-mail sturen aan: 
ziekmeldingen@st-michael.nl 

VOLGENDE KLAPPER  
De volgende KERST-Klapper verschijnt maandag 7 december en verschijnt ook op  www.st-michael.nl 

VRIJDAG 4 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij 

DONDERDAG 17 december start de kerstvakantie om 15.00 uur 
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