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Aan de warme en droge tijd is dan toch een 

einde gekomen. Je was haast vergeten wat 

regen was en je kon je winterjas niet meer 

vinden. Als je wandelt of fietst in de 

omgeving kan je aan de rivieren en aan de 

sloten en plassen zien dat het water nog 

erg laag staat. Een paar hele goeie 

regenbuien zijn hard nodig. 

 

Sinterklaas 

De contacten met Sinterklaas en zijn zwarte 

pieten zijn weer gelegd, hopelijk komt hij 

dit jaar in goede gezondheid naar onze 

school. Dankzij een paar ijverige ouders en 

oud leerlingen ziet de school er weer 

prachtig versierd uit, en ook als je door de 

gangen loopt zie je de mooi versierde 

klassen.  

Na de Sint is het tijd voor het Kerstfeest en 

dan zit ook 2018 er bijna op.  

 

Vuurwerk 

Een waarschuwing van een bezorgde 

schooldirecteur: ik heb geluiden gehoord 

dat zelfs kinderen van onze school van 

plan zouden zijn om vuurwerk te kopen. 

Volgens mij kan dat niet eens, maar goed, 

er zijn altijd sluipwegen te vinden. Ik laat u 

hierbij weten dat ik vuurwerk, in welke 

vorm dan ook, niet tolereer op school. 

Mocht een van de kinderen het toch in zijn 

of haar hoofd halen om met vuurwerk op 

school te komen dan zal ik de politie 

hiervan op de hoogte stellen en u bellen 

om te vragen of u uw kind wilt komen 

ophalen.  

 

Ik hoop dat u het helemaal met mij eens 

bent en er voor zal zorgen dat het zo ver 

niet zal komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joep de Boer, directeur 

 

Belangrijke data 

5 december: Sinterklaasviering 

6 december: De school start om 9.30 uur  

20 december: Kerstdiner 

24 december t/m 4 januari: Kerstvakantie 
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Beste ouders, verzorgers, 
 


