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SINTERKLAASFEEST 2020 

 

Donderdagmiddag 3 december mogen de surprises vanaf 14.30 uur tot uiterlijk 

17.00 uur op school gebracht worden. 

 

Op vrijdag 4 december halen de leerkrachten net als alle andere dagen de leerlingen 

buiten op.  De kinderen mogen die dag verkleed als Sint of Piet op school komen. Wij 

zullen de Sint binnen opwachten. We zullen de Sint met alle leerlingen in de gezamenlij-

ke ruimte ontvangen, daarna gaan we samen de surprises en cadeautjes uitpakken (gr 5 

t/m 8) of beginnen met de sinterklaasviering (gr 1 t/m 4).  

Tijdens de aankomst van de sint zijn de ouders helaas door de coronamaatregelen niet 

welkom. 

Op deze dag hoeven de kinderen ’s ochtends geen eigen eten en drinken mee te nemen. 

De kinderen moeten wél een eigen lunch meenemen.   

 

Willen de ouders/verzorgers van kinderen met een allergie a.u.b. zelf het eten en drin-

ken op vrijdag 4 december verzorgen? Dit kunt u declareren bij de OR. Graag even 

overleggen met de groepsleerkracht. 

 

Vol verwachting klopt ons hart 

…………………………… 

 

 

 

 

Groep 1 

In week 50 en 51 werken de kinderen van groep 

1 over het thema: Kerst. 

We werken rondom de letter “J” van Jezus en Jozef. (Welke woorden beginnen met de 

letter ”J” vooraan.) 

 

 

 

 

 

OR 

De incasso van de ouderbijdrage wordt volgende week  (week 50) uitgevoerd! 



De school heeft per 1 december een nieuwe website: www.bswillibrordusruurlo.nl 

De functie van de website is met de komst van Social Schools en de AVG veranderd van communicatiekanaal 

naar algemeen informatiepunt. Ook op de nieuwe website is veel info te vinden over de school, het onderwijs 

en het team. Met veel mooie foto’s willen we een beeld geven van gebouw en buitenruimte. Alle documenta-

tie, de Schoolgids, praktische zaken als de schooltijden en de verwijzing naar ‘Scholen op de kaart’ zijn terug te 

vinden. De laatste nieuwsbrieven zijn weer te vinden op de homepage. 

De website is ons visitekaartje voor nieuwe ouders. Wij hebben de mogelijkheid om een quote van ouders op 

te nemen. Wat zouden ouders die hun kind op onze school hebben tegen nieuwe ouders willen zeggen? Waar 

zijn wij als school sterk in? Waar ben je tevreden over? Waarom zou je onze school aanraden? Quotes wor-

den uiteraard anoniem geplaatst. Wil je een bijdrage leveren aan het promoten van de school en heb je een 

pakkende quote? Stuur die dan naar m.devries@willibrordus.skbg.nl. Je bijdrage wordt zeer gewaardeerd. De 

school heeft per 1 december een nieuwe website: www.bswillibrordusruurlo.nl 

Foute kersttruiendag  

Vrijdag 11 december is het “foute kersttruiendag”. De juffen en meesters komen deze dag in een foute kerst-

trui op school. Kinderen die dit leuk vinden, mogen natuurlijk ook hun kersttrui aandoen. Hoe meer foute 

kersttruien, hoe gezelliger!  

 

Let op: schooltijden 17 en 18 december 

Op donderdag 17 december hebben de leerlingen van groep 1,2,3 en 4 ’s middags vrij. In het vakantierooster 

was voor de bovenbouw ruimte voor nog één vrije vrijdagmiddag. We hebben gekozen voor de middag voor 

de zomervakantie. Dat betekent dat de bovenbouwleerlingen donderdag 17 en vrijdag 18 december ’s middags 

gewoon school hebben.  
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Kerstviering  

Op donderdag 17 december vindt op school weer het sfeervolle kerstfeest voor de kinderen plaats.  In verband 

met de coronamaatregelen verloopt de viering net even anders dan anders, maar zal zeker niet minder feestelijk 

zijn voor de kinderen! 

Deze avond bestaat zoals altijd uit een kerkdienst met aansluitend een gezellig kerstdiner. 

Op donderdagmiddag 18 december zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij. De groepen 5 t/m 8 gaan gewoon 

tot 14.30 uur naar school. 

Vanaf 16.50 uur worden de kinderen op school verwacht, zodat we om 17.00 uur met alle leerlingen en leer-

krachten van de school naar de kerk kunnen lopen. Ouders/verzorgers/ grootouders mogen dit jaar helaas niet 

bij de kerkdienst aanwezig zijn i.v.m. de coronamaatregelen. We begrijpen dat dit een teleurstelling is, voor zo-

wel ouders alsook voor de kinderen, maar op dit moment kunnen we niet anders. Om toch betrokken te zijn 

als ouders en om de kinderen een fijne kerstviering te bieden, willen jullie vragen om coronaproof langs de rou-

te te gaan staan met een lichtje. Op deze manier worden de kinderen feestelijk begeleid op weg naar de kerk.  

Wij willen jullie nadrukkelijk vragen om anderhalve meter afstand te bewaren en bij klachten natuurlijk thuis te 

blijven! Wanneer iedereen die aan de zijkant van de route staat een lichtje heeft, is de route naar de kerk mooi 

verlicht. Denk hierbij aan een zaklamp of lantaarntje. 

Na de dienst lopen de leerkrachten met de leerlingen terug naar school en hebben alle kinderen in hun eigen 

groep het kerstdiner. In plaats van huisgemaakte gerechten ontvangen alle kinderen van de R.O.V. een pannen-

koek en een ijsje. Er is rekening gehouden met allergieën (die bij ons bekend zijn)! 

Er zijn voor de kinderen borden en bestek aanwezig op school. 

Om 19.00 uur mogen de leerlingen opgehaald worden. De leerkrachten zullen net als anders met de leerlingen 

naar buiten komen. 

Uiteraard worden er in de klas en in de kerk foto’s en filmpjes gemaakt die we na afloop via Social schools met jullie 

zullen delen. 

Jarigen 

5 december Janine   Groep 2-3A 

6 december Thieme   Groep 2-3A 

7 december Lianne   Groep 6-7                          

10 december Ben   Groep 4B-5 

11 december Sophia   Groep  4B-5 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

We hebben deze week een stoeltje erbij gezet in groep 1 voor Elin, wij wensen haar een fijne tijd toe bij ons op 

school! 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 17 december. 


