
AGENDA 

Dinsdag 29 november: schoen zetten 

Vrijdag 2 december: Surprises op school brengen 

Maandag 5 december; Sinterklaasviering 

Dinsdag 6 december: Studiedag leerkrachten, kinderen vrij 

Op 2 en 12 december GGD-onderzoeken 

 

 
Sinterklaasfeest 2022 

Een korte herhaling van belangrijke punten m.b.t. Sinterklaas. Zie vorige nieuws-

brief voor uitgebreide info. 

 

Op dinsdag 29 november zetten de leerlingen de schoen op school. 

 

Op woensdag 30 november worden de leerlingen zoals altijd buiten opgehaald 

door de leerkrachten. De leerkrachten komen om 8.25 uur buiten en zullen om 

8.30 uur alleen met alle leerlingen naar binnen gaan, dus zonder ouders. 

 

Vrijdagmiddag 2 december mogen de surprises vanaf 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 

uur op school gebracht worden. 

 

Op maandag 5 december hopen wij de Sint en zijn pieten te verwelkomen op onze 

school. De leerkrachten zullen net als alle andere dagen de leerlingen buiten ver-

zamelen. Om de rust voor de kinderen te bewaren willen we alle ouders vragen 

om het kind naar zijn/ haar juf/ meester te brengen op het plein en zelf vervolgens 

(als jullie willen blijven kijken) op de parkeerplaatsen te gaan staan. We willen er 

zo voor zorgen dat de kinderen het goed kunnen zien. Vandaar de vraag om deze 

ochtend de parkeerplaatsen aan de linkerkant (waar ook de Maxi-Cosi plaatsen 

zijn) vrij te houden. 

Op deze dag hoeven de kinderen  

’s ochtends geen eigen eten en drinken mee te 

nemen. Alle kinderen nemen wel hun eigen lunch 

mee. 

 

Vol verwachting klopt ons hart ……...……… 

 

 

 

 

Studiedag leerkrachten 
Op dinsdag 6 december hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn 

die dag vrij. 
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Sportspeeltuin Ruurlo, doe je ook mee? 
Elke dinsdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur is er de Sportspeeltuin Ruurlo in sporthal ’t Rikken-

hage. Kinderen van 3 t/m 8 jaar kunnen daar kennismaken met alle verschillende vormen van be-

wegen en alle sporten die er zijn in Ruurlo. Het is opgericht door alle sportverenigingen uit 

Ruurlo samen in het kader van ‘Heel Ruurlo beweegt’.  
Daarmee willen ze kinderen laten zien hoe leuk het is om te bewegen en te sporten en het is de 
bedoeling om de kinderen hun passie voor sport te laten ontdekken. Hebben ze hun passie of 

tak van sport ontdekt dan kunnen ze doorstromen naar deze sportvereniging, of gewoon blijven 

sporten bij de sportspeeltuin.  
Laat uw kinderen eens 3x gratis kennismaken met de Sportspeeltuin Ruurlo en ervaar zelf hoe 

leuk het is. Gymkleding en sportschoenen meenemen is voldoende. Opgeven kan via 

www.sjorssportief.nl, info@tornax.nl of loop gewoon binnen op de dinsdagmiddag. Als ze na de 

gratis lessen echt lid willen worden betalen ze €35,- per kwartaal. 

 

Hulp gezocht! 
Iedereen die graag wil helpen bij de Sportspeeltuin is van harte welkom, we kunnen nog wel wat 

hulp gebruiken. Voor meer informatie over de Sportspeeltuin Ruurlo kun je contact opnemen 

met de organisatie via info@tornax.nl of loop gewoon binnen op de dinsdagmiddag en vraag de 

trainer Henri er naar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jarigen 

 
29 novemberz Fynn Gr. 1B-2B                        

30 november Mila Gr. 1A-2A 

5 december Vince Gr. 1A-2A 

5 december Janine Gr. 4 

6 december Tieme Gr. 4 

7 december Lianne Gr. 8 

8 december Julian  Gr. 1B-2B 

8 december Vince Gr. 3 

10 december Ben Gr. 7 

12 december Odin 1A-2A 

 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op:  12 december 

 

http://www.sjorssportief.nl
mailto:info@tornax.nl
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