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Inhoud







Agenda
Personele zaken
Omgaan met het lerarentekort
Herhaalde oproep: inleveren toestemmingsformulier
Sintwilledei
Schoen zetten + Sinterklaasfeest

Bijlagen
- Omgaan met het lerarentekort – Aanpak BMS Friesland
- Sintwilledei

Agenda
Datum
27 november
5 december

Activiteit
Schoen zetten
Sinterklaasfeest

Tijd

Personele zaken
Meester David is nog ziek. Hierbij geef ik het adres van meester David zodat wie dat wil een kaartje
of tekening kan sturen: Noardwei 5, 8603 GA te Sneek.
De tekening die bij de directeur zijn ingeleverd om te versturen, zijn al op de post gedaan.

Omgaan met het lerarentekort
In de bijlage vindt u het document dat door de BMS is opgesteld over de aanpak van de BMS m.b.t.
het omgaan met het lerarentekort. Middels dit document willen wij u goed informeren.
Mocht u na het lezen ervan vragen hebben, dan bent u van harte welkom.

Herhaalde oproep: inleveren toestemmingsformulier
In de vorige Nieuwsbrief hebben u wij u gevraagd het toestemmingsformulier in te vullen en in te
leveren.
 Mocht u dit nog niet hebben gedaan, wilt u dit dan alsnog getekend inleveren bij de
leerkracht of directeur? Wij moeten het formulier van iedereen ontvangen.
Alvast hartelijk dank!

Sintwilledei
Morgen vindt de Sintwilledei plaats in Makkum. In de bijlage vindt u de informatie hierover. Het is al
in de groepen bij de kinderen aangekaart.

Schoen zetten + Sinterklaasfeest
Op dinsdag 27 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school. Op woensdag 5
december vieren we het Sinterklaasfeest op school. We verzamelen dan ’s ochtends buiten op het
schoolplein om Sinterklaas en zijn Pieten te ontvangen. U bent hierbij als ouder/verzorger van harte

welkom. Daarna gaan we met de kinderen naar binnen, starten we gezamenlijk en vieren vervolgens
het feest in de groepen. Hieronder vindt u de brief van Sinterklaas en zijn Pieten.

Lieve kinderen van de Sint Martinus,
Na een lange tocht over de woelige baren
Is de stoomboot Nederland weer binnen gevaren
Vol met pakjes, pepernoten en andere lekkere spullen
Waar jullie heerlijk van zullen smullen
Natuurlijk hebben Sinterklaas en zijn Pieten dit jaar weer een
aardigheidje voor jullie meegebracht
Daar hebben jullie vast het hele jaar al op gewacht
Op dinsdag 27 november mag jouw schoen mee in de klas
En de Pakjespiet stopt daar dan ras
Midden in de nacht een klein presentje in
Dat is vast wel naar jullie zin !
Woensdag 5 december is het feest, dan komt Sinterklaas op de
Sint Martinus op bezoek
Hij neemt natuurlijk zijn Pieten mee en ook zijn grote boek
Voor alle kinderen zit er iets lekkers in de zak van Piet
En ook een leuke verrassing, dat vergeet Sinterklaas heus niet!
Tot 5 december!
Met de vriendelijke groeten van
Sint Nicolaas en zijn Pieten

PS. Voor alle broertjes en zusjes die nog niet naar school gaan: Sinterklaas en
zijn Pieten zullen om ongeveer 11.45 uur de school weer verlaten, dus als je
Sinterklaas nog een handje wilt geven, mag je dan naar het schoolplein
komen.

