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Nummer 11             28e jaargang        23 tot 30 november 2018 
 

24 november  Intocht Sinterklaas in Zwartsluis 

27 november Voorstelling groep 2 

29 november  Voorstelling groep 4 

3 december  Voorstelling voor groep 3-4-5 in de Meenthe in Steenwijk 

5 december  Sinterklaasfeest op school 

12 december  OR vergadering 

20 december  Kerstfeest op school  

21 december  12.30 uur start kerstvakantie 

Week 52 en 1 Kerstvakantie t/m 6 januari  

 
Sinterklaas 
Morgen, zaterdag 24 november, komt sinterklaas aan in Zwartsluis. Gelukkig komt hij weer naar ons 
mooie dorp. Alle kinderen hebben vandaag hun schoen gezet op school. Er is hard gezongen bij de 
schoorstenen en open haarden in de klassen. We hopen dat de rommelpieten nu maar een keer aan 
boord blijven, dus we zijn benieuwd wat we maandag aan zullen treffen, als de kinderen weer op 
school komen. 
 
Voorstelling groep 2:  “kikker en de schoenkabouters” 
Dinsdag  27 november is de voorstelling van groep 2. De kinderen spelen een verhaal over een kikker 
en schoenkabouters. Het wordt vast een spannende voorstelling. ’s Morgens is de oefen-voorstelling 
voor alle klassen en ’s avonds zijn ouders, verzorgers, opa`s en oma`s van harte uitgenodigd, om te 
komen kijken. Het is fijn als de kinderen om 18.40 uur in de klas kunnen zijn, zodat we om 19.00 uur 
kunnen beginnen! Graag tot ziens! 
  
Voorstelling groep 4:  “Het vergeten Pietje” 
Donderdag 29 november is de voorstelling van groep 4. De kinderen spelen een verhaal over een klein 
zwart pietje dat vergeten wordt. We zijn benieuwd of dit wel goed komt. ’s Morgens is de oefen-
voorstelling voor alle klassen en ’s avonds zijn ouders, verzorgers, opa`s en oma`s van harte 
uitgenodigd, om te komen kijken. Het is fijn als de kinderen om 18.40 uur in de klas kunnen zijn, zodat 
we om 19.00 uur kunnen beginnen! Graag tot ziens! 
 
Nieuw schoolmeubilair. 
Ons schoolmeubilair is toe aan vervanging. Daarom krijgen we binnen dit school jaar, voor de hele 
school nieuwe meubilair. Alles wordt vervangen in de klassen, de gangen en de grote hal. 
Afgelopen woensdagmiddag, 21 december, is een deel van ons team naar Eromes in Hoogeveen 
geweest. We hebben daar een rondleiding gekregen en allerlei meubilair bekeken. We gaan ook nog 
bij andere scholen van “OpKop” kijken, waar al nieuw meubilair geleverd is. Voordat we een 
definitieve keus maken, krijgen we ook stoelen en tafels op “proef”. De leerlingen kunnen op die 
manier ook aangeven wat ze er van vinden.   
 
Sinterklaasvoorstelling in de Meenthe.  
Op maandagmorgen 3 december, is er in de Meenthe, een sinterklaas voorstelling voor de groepen 3, 
4 en 5. Leerkrachten vanuit Steenwijkerland en Zwartewaterland gaan een prachtig toneelstuk 
opvoeren. Het toneelstuk heet: “Het cadeau van Sinterklaas”. Het is natuurlijk fantastisch om onze juf 
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Roelie daarin een rol van Zwarte Piet te zien spelen. Om naar Steenwijk te kunnen gaan hebben deze 3 
groepen wel vervoer nodig. Wie helpt om te rijden, mag ook blijven kijken!. Er is nog niet genoeg 
vervoer, dus wanneer u ook mee wilt genieten van dit prachtige toneelstuk, meld u zich dan nog aan 
bij de desbetreffende leerkracht.  
 
Niet roken bij het plein 
Bij het kandidaat stellen voor de leerlingenraad, bleek dat in groep 6a ook veel leerlingen er moeite 
mee hadden dat er door ouders gerookt wordt op of bij het schoolplein. “Ouders moeten toch het 
goede voorbeeld geven?”, kwam ook uit de laatste vergadering van de leerlingenraad. Groep 6a mocht 
van meester Jeroen bordjes maken om ouders hier op te kunnen wijzen. Die hebben we vorige week 
opgehangen. We hopen hiermee te bereiken dat iedereen gezond en fris van en naar school kan.  
We rekenen op uw medewerking! 
 

 
 


