
 

 

Thema’s 

In de gele groep zijn de kinderen bezig met het thema: Sinterklaas. De 
kinderen leren alles over dit feest. De kinderen hebben samen pepernoten 
gebakken.  

In de blauwe, oranje en groene groep zijn we bezig met het thema: Feest! 
We praten samen over verschillende feesten en we hebben het op dit 
moment vooral over Sinterklaas.  

Schoolontbijt 

We hebben met de hele school ontbeten. Dit was erg gezellig. De gele en 
de blauwe groep hebben dit in hun eigen klas gedaan en de oranje en de 
groene groep hebben samen in de hal ontbeten.  

Lampion lopen 

Vrijdag 11 november hebben de kinderen lampion gelopen voor Sint 
Maarten. De kinderen hebben een lampion van school gekregen en ze 
konden over het centrum lopen om bij de deuren liedjes te zingen. Omdat 
de kinderen zo mooi zongen, kregen ze een snoepje! 

Sinterklaasfeest 

5 december komt Sinterklaas bij ons op bezoek samen met Piet. Afgelopen 
woensdag hebben de kinderen pietengym gehad. 
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Kinderen 

Op dit moment hebben we 62 kinderen op school. Hiervan wonen er 20 
kinderen op AZC Zweeloo en de andere 42 kinderen komen allemaal met 
de taxi naar school. 

Nieuwe kinderen 

Vanuit Coevorden zijn er 6 nieuwe kinderen begonnen bij ons op school. 
Hier is een tijdelijke crisis noodopvang vanuit Ter Apel. 

Nieuwe school 

Na de kerstvakantie gaan er 8 kinderen naar een nieuwe school. We zijn 
erg trots op deze kinderen. Ze gaan naar verschillende scholen in de 
buurt.  

Studiedag 7 december 

7 december hebben de leerkrachten een studiedag. De kinderen zijn deze 
dag vrij. 

Ouderkamer 

Komende maand staat een ouderkamer op de kalender. Dit keer voor 
groep blauw. Deze ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Oudergesprekken 

In de week van 12 tot en met 15 december zijn oudergesprekken gepland. 
Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht hoe het met uw kind gaat op 
school. De ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. Tijdens deze week 
worden de ouders van leerlingen, die minstens 10 weken bij ons op school 
zijn, uitgenodigd. 

 

Feest van de vrede 

23 december hebben we het feest van de vrede bij ons op school. We 
hebben dan samen een brunch om dit met elkaar te vieren. 

Kerstvakantie 

Van 24 december tot en met 6 januari hebben we geen school. Het is dan 
kerstvakantie. We zien de kinderen maandag 7 januari weer op school! 

Bamboo training 

Vanaf 12 december begint de tweede groep met de bamboo training. Dit 
is een weerbaarheidstraining. De kinderen uit de oranje en groene groep 
doen hier aan mee. Er is een tolk bij aanwezig die vertaalt voor de 
kinderen. Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. 

Telefoonnummers groepen 

Hieronder ziet u een overzicht van de telefoonnummers per groep.  
  

Groep geel  06-12732333  
Groep blauw  06-84908578  
Groep oranje  06-45582549  
Groep groen  06-85798230  

 

 

 



 

Ma Di Wo Do Vr 

 
 

  1 december 2 december 
 

5 december 
Sinterklaasfeest 

6 december 7 december  
Studiedag – leerlingen vrij 

8 december 
 

9 december 

12 december 
Oudergesprekken 

 

13 december 
Oudergesprekken 

14 december 
 ouderkamer groep blauw 

15 december 
Oudergesprekken 

 

16 december 

 

19 december 20 december 21 december 
 

22 december 23 december 
Feest van de vrede 

26 december  
Kerstvakantie 

27 december  
Kerstvakantie 

28 december  
Kerstvakantie 

29 december  
Kerstvakantie 

30 december  
Kerstvakantie 

2 januari  
Kerstvakantie 

3 januari 
Kerstvakantie 

4 januari  
Kerstvakantie 

5 januari  
Kerstvakantie 

6 januari 
 Kerstvakantie 

9 januari 
 

10 januari 11 januari 
ouderkamer groep geel 

12 januari 13 januari 



 


