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maand. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR en andere commissies.  

 

Sinterklaas 

In de onderbouw kijken we na of tijdens het fruit eten het 

Sinterklaasjournaal. Wat is het toch weer spannend dit jaar..  

De pieten doen natuurlijk ontzettend goed hun best, maar van 

de kinderen horen we toch dat het niet helemaal goed verloopt. 

De schoenen worden op een andere plek teruggezet. Het valt dit 

jaar ook niet mee, nu Sinterklaas in de avond niet mee op pad 

gaat. Hij blijft voorlopig “thuiswerken”. We hopen natuurlijk wel 

dat hij op vrijdag 4 december bij ons op school komt. En als hij 

komt dit jaar, zal het wel een beetje anders gaan dan de 

voorgaande jaren. Helaas kunnen we dit jaar geen ouders op 

het schoolplein ontvangen.. wij hopen dan ook op uw begrip.  

De kinderen worden op dezelfde tijd op school verwacht en als 

de bel gaat, wordt groep 1-2 opgehaald en groep 3 t/m 8 gaat 

zoals anders naar binnen via de bekende ingangen.  

De kinderen krijgen deze dag ranja, een koekje en pepernoten, 

dus fruit en water hoeven ze niet mee te nemen. Het is wel 

handig om uw zoon/dochter een grote tas mee te geven. Wie 

weet neemt Sinterklaas wel een cadeautje mee… 

De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. 

 

  Kerst  
 

Op maandag 14 december vieren we op school het kerstfeest.  
De kinderen gaan kijken naar de voorstelling “Als ik Kerst mis” van Tijl 
Damen. Het wordt een afwisselende, interactieve liedjesvoorstelling met 
humor, maar ook een serieuze ondertoon. 
De voorstelling begint om 16.30 uur, de deuren zullen 10 minuten van 
te voren opengaan. De kinderen komen binnen via de ingang van de 
school die ze inmiddels gewend zijn. Om 17.30 uur kunt u uw kind daar 
weer ophalen. We kijken uit naar een mooi kerstfeest!   

                    
De leerlingen van groep 6 t/m 8 krijgen in deze periode een workshop 
kerstkaart drukken aangeboden. Beeldend kunstenaar Jowan Remmig 
gaat met de leerlingen lino snijden.  

 
 



 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Ook dit schooljaar kunt u ons op de school tegen komen. Wij zijn Claudia Bergsma en Anouk Ensink. 

Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoed- en/of 

opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en veiligheid.                                                                                                                                                                                  

 

Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.  

Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eetproblemen, overgewicht, boze buien, opvallend of druk 

gedrag op school/thuis,  pesten, maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek. 

 

Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden als u 

daar behoefte aan heeft.  Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons zoeken via 

onderstaande contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht in samenspraak met juf Sytske, de intern 

begeleider, ouders ook in contact met ons brengen. 

 

Hartelijke groeten, 

Claudia en Anouk          

                                  

Anouk Ensink                Claudia Bergsma           

Jeugdverpleegkundige             Maatschappelijk werker   

a.ensink@ggddrenthe.nl            cbergsma@mwcoevorden.nl                 

0882460246              0852735256      

            

Laatste nieuws! 
Altijd te vinden op: www.anwende.nl.  

Aanmelden/afmelden voor deze nieuwsbrief kan 
daar ook.  

 
U kunt ons ook volgen op Facebook! 

 

Kalender 
Klik hier  voor de volledige kalender op onze website 
 
Op vrijdag 4 december en op vrijdag 18 december zijn de 
leerlingen om 12 uur vrij.  
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