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Geachte ouder(s), 
 
Deze brief bevat belangrijke informatie over de laatste, drukke maar zeer gezellige periode van dit 
jaar. 
 
Zakelijke ouderavond 
 
Binnenkort ontvangt u de agenda en het verslag van de ouderraad en de medezeggenschapsraad.  
De vergadering wordt gehouden op 22 november, aanvang 20.00 uur, in het dorpshuis. Na de 
opening zal Sjoukje, de muziek juf van het blaasproject (groep 5 en 6), u het een en ander vertellen 
hoe de lessen tot nu toe verlopen. En natuurlijk waarom dit zo’n belangrijk project is.  
 
Sint-Nicolaas 
 
Binnenkort ontvangt u via de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 bericht over de gang van zaken 
rondom de viering van 5 december. De viering vindt plaats op dinsdag 5 december. We kunnen Sint 
en de pieten zo rond de klok van 8.45 uur verwachten.  Tijdens het ochtendprogramma bezoekt de 
Sint de groepen 1 t/m 4. Na de middag gaan zij nog even aan bij de groepen 5 t/m 8. De groepen 
5 t/m 8 vieren ’s ochtends het feest in hun eigen groep. Dit zal voornamelijk bestaan in het 
uitpakken van de vaak meest fantastische surprises.  
 
Kerstmarkt 
 
Op het moment zijn de kinderen in alle groepen druk bezig met het maken van lampionnen. 
Ondertussen zijn we aardig druk met het organiseren van onze kerstmarkt. De werkgroep bestaande 
uit leerkrachten en ouders hebben al vele uren zitten knutselen. De lat ligt hoog. We maken 
fantastisch mooie producten.  
Onze markt wordt gehouden op 13 december van 18.00 tot 20.00 uur. Er is deze avond van alles te 
beleven in en rondom de school. Naast de verkoop van de werkstukjes, die de kinderen van de 
Dobbe in de komende weken gaan maken, verkopen we diverse leuke hebbedingetjes. T.z.t zullen 
we deze via de gebruikelijke kanalen presenteren. Ook kunt u terecht in ons Dobbecafé voor een 
hapje en een drankje. Bij Dennis kunt u prachtige foto’s laten maken. Ook hebben we in school een 
plek waar u overheerlijke kniepertjes kunt kopen. Kortom het belooft weer een grandioze avond te 
worden. Voor het zover is, moet er nog veel werk worden verricht.  
 
Kerstmusical 
 
Een aantal kinderen van groep 5,6,7,8 is onder begeleiding van de dames van Nu druk aan het 
oefenen voor de kerstmusical. Het gaat goed. Dit betekent, dat deze opvoering doorgaat. De 
kinderen van school gaan de musical bekijken op donderdagmiddag 21 december. Dit gebeurt onder 
schooltijd. De opvoering vindt ’s avonds plaats. De kinderen die meedoen krijgen hiervoor 
binnenkort een brief mee. Daarin staat o.a. vermeld wie deze avond kunnen bijwonen.  
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Kerst 21 december 
 
Voor de ochtend vragen wij u voor het maken van een kerstukje de volgende benodigdheden mee te 
geven: een bakje, een nat stukje passend oasis(steekschuim), passende takjes groen, andere takjes, 
besjes, een kaarsje en andere versierselen. NB, let u bij het aanschaffen van versierselen even op, 
dat er soms geen bevestigings mogelijkheden bij zitten of dat deze te groot zijn voor het stukje dat 
wordt gemaakt. Teleurstellingen zijn dan niet te voorkomen!  
 
We hebben gemeend donderdag 21 december vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur onze traditionele 
kerstmaaltijd te houden. Hiervoor vragen wij aan u om voor een klein groepje iets lekkers te 
maken. Dit kan zijn: gehaktballetjes, pannenkoeken, een lekker soepje, een toetje. De 
leerkrachten zullen u t.z.t via het ouderportaal benaderen. Het eten kan tussen 16.30 en 16.45 uur 
gebracht worden. Graag alle schalen, warmhoudplaatjes enz. voorzien van uw naam. Als u uw 
kind(eren) ophaalt, dan kunt u even wachten in de steentjesgang van de school tot dat er genoeg 
ruimte is in de gangen. Wij verheugen ons hier al weer op. Wilt u op donderdagmorgen uw kind 
een bord, bestek en beker meegeven? 
 
Op vrijdagochtend 22 december gaan we de klassen weer een beetje opruimen en geschikt maken 
voor de maandag na de kerstvakantie. Deze ochtend mogen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 
spelletjes meenemen. De kinderen zijn ’s middags vrij van school. 
 

 
                                                                  


