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Agenda december 
2 december: Sinterklaas op 
school 

6 december: Hulpavond 
Kerstversieren 

9: Paarse vrijdag 

14: Adventsviering 

21: Kerstviering 

22: Opruimochtend 

23: Start Kerstvakantie 

9 januari: 1e schooldag 2023 

 

 

 

 

 

 

‘t Zonnewieltje 
                                                                          
Sinterklaas  
Wat een feest! 
Vrijdagochtend 
stonden we al 
vroeg met alle 
kinderen op het 
plein om 
Sinterklaas en alle 
Pieten te 
verwelkomen. 
Ondanks het 
Pietentekort en het ontbreken van de Wegwijspiet heeft Sinterklaas 
onze school gelukkig toch op tijd gevonden. 
In een mooie cabriolet kwam Sinterklaas, vergezeld van heel veel 
Pieten, het plein oprijden. 
Nadat we met alle kinderen en veel aanwezige ouders/verzorgers 
Sinterklaas hadden toegezongen was het tijd om het Sinterklaasfeest in 
de groepen voort te zetten. 
Ook dit jaar mochten alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 een 
bezoekje brengen aan de schatkamer. Daar heeft iedereen een prachtig 
cadeautje uitgekozen. 
Uiteraard zijn Sinterklaas en de Pieten ook nog bij alle kinderen 
langsgegaan. 
 
In de groepen 5/6 en 7/8 was het in de ochtend tijd voor de surprises. 
Ook dit jaar zijn er weer heel veel prachtige surprises en gedichten voor 
elkaar gemaakt. Het was heel gezellig in alle groepen. 
’s Middags is Sinterklaas ook bij 
alle midden- en 
bovenbouwgroepen langs 
geweest en voor de kinderen van 
de groepen 7/8 hebben we een 
speciale Sinterklaas-escaperoom 
georganiseerd. 
We kijken terug op een 
fantastisch Sinterklaasfeest. We 
willen Sinterklaas en alle Pieten 
bedanken voor het gezellige 
bezoek aan onze school. 
Daarnaast willen we de 
ouderraad en alle andere 
hulpouders bedanken voor de 
voorbereiding en ondersteuning 
bij deze dag. 
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Kerstversieravond  
Na een heerlijk Sinterklaasfeest brengen we dinsdagavond de school 
alweer in de Kerstsfeer. 
Tijdens deze avond versieren we de middenruimtes en gangen van alle 
gebouwen, zodat de Kerstsfeer vanaf woensdag volop voelbaar is voor 
alle kinderen. 
Op dit moment zijn we nog druk op zoek naar extra hulpouders om ons 
hierbij te helpen. 
De avond start om 19.00 uur in het hoofdgebouw. 
Komt u ons ook helpen? Bedankt alvast! 
 
Paarse vrijdag  
Op vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag.  
Op deze dag vieren we dat iedereen zichzelf mag zijn en dat niemand 
buitengesloten of gepest mag worden om wie die is. Dit doen we door 
de school paars te versieren. Naast dat we de school paars versieren, 
doen we ook een hele hoop andere toffe activiteiten: we lezen voor uit 
het prentenboek "Storkie viert een feestje," we gaan aan de slag met 
gedichten van kinderboekenschrijver Pim Lammers of we kijken samen 
De Grote Paarse Vrijdag Spelshow (met voormalig Kinderen voor 
Kinderen presentator Ridder van Kooten).  
De belangrijkste boodschap van deze dag is dat iedereen zichzelf mag 
zijn en vooral aan te doen wat kinderen het liefst aandoet en waar ze 
zich het prettigst bij voelen. Om dit uit te dragen, zou het leuk zijn als 
zoveel mogelijk kinderen iets paars dragen. Wij zorgen op school ook 
voor voldoende paarse versiering.  
We gaan er een vrolijk feest van maken, want jezelf zijn is een feestje!   
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