
Nieuwsbrief 3 december 2018  
 
Beste ouders, 
 
Hier is weer een nieuwsbrief van school.  
 
Sinterklaas 
Als alles goed gaat, komt Sinterklaas a.s. woensdag op school. Hoe het allemaal zal gaan, is natuurlijk 
erg spannend. Het lijkt erop dat er in de school gekampeerd wordt. Slapen daar misschien Pieten? Er 
staat nl. een tent, met daarbij steeds meer spullen: slaapzakken, stoelen, pepernoten, hout voor een 
kampvuurtje, een tafeltje met theekopjes, enz.  
Woensdagochtend mogen de leerlingen van groep 5 t/m 8 hun surprise vòòr de eerste bel (dus vòòr 
8.25 uur) naar binnen brengen. Als de tweede bel gaat, staan we allemaal buiten op het plein, waar 
we de Sint zullen opwachten met het zingen van Sinterklaasliedjes. Als de Sint en zijn Pieten er zijn, 
gaan we allemaal naar binnen.  
Om 10 uur krijgen alle kinderen drinken en wat lekkers. Voor de lunch moet iedereen wel zijn eigen 
eten meenemen. De gymlessen gaan op deze dag wel door, alleen de eerste groep gymt op een 
ander tijdstip. 
 
Hulp bij de Kerstmarkt 
Op zondag 16 december is de jaarlijkse Kerstmarkt in Hengevelde. De ouderraad organiseert deze 
markt samen met vele vrijwilligers en ondernemers. Via de klassenouders/leerkrachten is gevraagd 
om hulp van ouders bij het bloemschikken, bakken van taarten en het bemensen van kramen (niet 
tijdens de hele duur van de markt, maar een gedeelte van de tijd). Er zijn al best wat opgaves binnen, 
maar er zijn nog meer mensen nodig. Wil je helpen, laat het dan even weten. Vele handen maken 
licht werk! 
 
Groen voor de Kerstmarkt 
Voor het maken van de bloemstukken voor de Kerstmarkt is altijd veel groen nodig. Zaterdag kan dit 
vanaf 14.00 uur gebracht worden bij Bouwbedrijf Lentelink op ’t Wegdam. Alle mooie groen is 
natuurlijk welkom, maar vooral aan rode en groene skimmia is nog veel behoefte!  
Lukt het niet om het zaterdag te brengen, maar heb je wel veel groen? Neem dan even contact op 
met Hermien Smit.  
 
Kalender huidig schooljaar 
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar 
vermeld.  
 
Voor groep 8, om te noteren: Op de schoolkalender stonden nog geen data voor de 
adviesgesprekken. Deze zijn nu toegevoegd en worden gehouden op 11 en 13 februari.  
 
Activiteiten in de komende periode: 
5 december: Sinterklaas op school 
6 december: Spreekuur Elly Kotte, GGD 
16 december: Kerstmarkt 
19 december: 19.30 uur Kerstfilm groep 7 
20 december: 16.45 uur Kerstdiner 
22 december t/m 6 januari: Kerstvakantie 
 
Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Dan hoor ik ze graag! 
Komt deze mail op een adres, waarop je het niet (meer) wilt ontvangen? Mail gerust naar 
d.hek@petrushv.nl.  

http://petrushv.nl/kalender-2/
mailto:d.hek@petrushv.nl


 
Met vriendelijke groet, 
Dineke Hek 
Directeur 
0547-333420 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

 

 
 


