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Voor in de agenda:  
 

November/december 

 

 

Ma. 28 november t/m vrij. 2 december   Adviesgesprekken in groep 8 

Ma. 28 november t/m vrij. 2 december  Actieweek verkeersveiligheid! 

Dinsdag 29 november     Groepen 3 op bezoek bij de bibliotheek 

Vrijdag 2 december   Winnaar(s) actie verkeersbord bekend!  

Maandag 5 december     Sinterklaas op school 

Donderdag 22 december  Kerstdiner, school uit om 12:00 uur 

                                                        Start kerstdiner om 18:00 uur 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari Kerstvakantie! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Sinterklaas 

Afgelopen woensdag mochten de kinderen hun schoen zetten en donderdag werden ze 

verrast met iets leuks. Natuurlijk waren die Pieten overal weer lekker bezig geweest. 

Ook zagen wij deze week in het derde Sinterklaasfilmpje dat Piet een goochelaar heeft 

gevonden. Deze gaat nu proberen iets te verzinnen waardoor de pakjes heel makkelijk 

bij ons op school terecht kunnen komen. Wij zijn benieuwd!  

 

Vervanging juf Karina 

Juf Karina, onze gymdocent, is afgelopen maandag geopereerd aan haar pols. Vanwege 

de meerdere botbreuken in haar pols heeft zij plaatjes gekregen. Haar herstel zal langer 

duren dan gepland. Gelukkig hebben wij vervanging gevonden voor de gymlessen. Daan 

Koster start a.s. dinsdag 29 november op de FX, wij heten hem van harte welkom! Hij 

blijft in ieder geval tot aan de kerstvakantie onze gymlessen verzorgen en daar zijn wij 

heel blij mee! Wij wensen juf Karina een voorspoedig herstel en zien haar hopelijk snel 

weer op de FX.  

 

Actieweek verkeersveiligheid  

A.s. maandag start onze actieweek voor een verkeersveilige omgeving. Bas van 

Leeuwen, wethouder onderwijs, zet daarbij zijn eerste handtekening op ons 

commitmentbord. Ook zal hij helpen bij het veilig oversteken van onze kinderen. In de 

hal bij de entree van de school hangt een commitmentbord waarop u uw handtekening 

kunt zetten. Een aantal ouders hebben zich opgegeven voor het helpen bij het 

oversteken komende week, heel erg dank daarvoor! We zijn echter nog wel op zoek naar 

wat meer ouders die kunnen helpen. Heeft u zich al ingeschreven via het agenda item? 

 

Dringend verzoek aan alle ouders om lopend of op de fiets naar school te komen en 

graag te parkeren op de daarvoor aangewezen plekken (zie de bijgevoegde 

ansichtkaart). In sommige groepen is er al een heuse ontwerpronde voor 

verkeersborden georganiseerd. De winnaar(s) van de borden worden op vrijdag 2 

december bekendgemaakt. Het winnende bord wordt dan door de gemeente Haarlem 

geplaatst bij de voetgangersoversteekplaats voor de school.  

 

Schoolfruit levering 

De komende week krijgen we heerlijke kiwi’s, 

sinaasappelen, mandarijnen en snacktomaatjes 

tijdens het tienuurtje. Vanwege de late levering 

van het fruit op maandag willen wij u voor één 

keer vragen om voor a.s. maandag zelf een tien 

uurtje mee te geven. Op dinsdag eten wij dan 

mandarijnen, op woensdag kiwi’s, donderdag 

snacktomaatjes en op vrijdag sinaasappelen. 

 

 

Generale repetitie voor het Kerst Muziekgala 

Morgen gaat onze groep 7 naar de Mediahaven in Amsterdam voor de generale repetitie 

van het Kerst Muziekgala. Zij worden om 11:00 uur opgehaald en gaan onder 

begeleiding van juf Kim, juf Mariëlle en juf Ayse in de bus richting Amsterdam voor het 

oefenen en de opnames. Alle kanjers hebben hard geoefend de afgelopen periode met 

dansen en zingen, wij zijn dan ook heel trots op de kinderen! 


