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Agenda 
 

20-10 Hele dag Schoolfotograaf 

21-10 Hele dag Studiedag 

24-10  Start herfstvakantie 

31-10 8.30 uur Eerste dag na de herfstvakantie 

 

Schoolfotograaf 

Donderdag 20 oktober aanstaande komt de schoolfotograaf. Ook dit jaar hebben wij gekozen voor 

foto Koch. Wij hebben een strakke planning moeten maken om ervoor te zorgen dat alle 

schoolgaande kinderen die dag op de foto kunnen. De broer/zussenfoto kan – gezien de tijd – dan 

ook alleen worden gemaakt voor de kinderen die op de Kleine Prins zitten. Dat zal onder schooltijd 

gebeuren.  

Wij gaan ervan uit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór 
de fotografiedag aangeven bij de stamgroepleider. Hij/zij informeert de fotograaf op de 
fotografiedag.   
 
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet. Na ongeveer twee weken 
ontvangt uw kind het inlogkaartje van de stamgroepleider. Op de inlogkaart vindt u een uniek 
inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl.  
 

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. 
Vermijd daarbij fluorescerende kleding.  

 

 

Sint Maarten 2022 

Op vrijdag 11 november vieren wij Sint Maarten. Dit feest staat in 

het teken van licht en van delen met elkaar. Op dinsdag 1 

november gaan we in de hele school lampionnen knutselen. De 

groep 5 t/m 8 zullen helpen bij de jongere kinderen van de school. 

Het is belangrijk dat de kinderen van groep 1 t/m 4 een 

lampionstokje meenemen naar school. Graag voorzien van naam, 

inleveren bij de leerkracht van uw kind.  

 

Op vrijdag 11 november gaan we met de onderbouw en 

bovenbouw twee verschillende optochten door de wijk lopen. We 

hopen op veel enthousiaste ouders, opa’s/oma’s en andere bekenden langs de route zodat we voor 
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jullie kunnen zingen! Mocht het vrijdag 11 november erg slecht weer zijn, kan de optocht helaas niet 

doorgaan. We zullen dit dan via Social Schools laten weten.  

De route van groep 1 t/m 4 is als volgt, zij zullen om 14.00 uur van school starten:  

Via de balgzand lopen we naar de busbaan. Daar lopen we over de Cannenburgerbos. We lopen 

vervolgens rechtsaf over de Laarwoud. En slaan dan opnieuw rechtsaf naar het Kleibos. We 

vervolgen hier de weg naar de Ambtsbos. Via Mantingerzand, Ermerzand en Heuvingerzand lopen 

we terug naar school.  

 

De route van groep 5 t/m 8 is, zij zullen om 13.30 uur van school starten: 

Via de balgzand lopen we naar de busbaan. Daar lopen we over de Cannenburgerbos. We lopen 

vervolgens rechtsaf over de Laarwoud. Dan gaan ze linksaf over de Grote Houtplein, naar de 

Zuiderhout en dan schuin oversteken naar de Stakenberg. Bij Prins Vleermuis gaan we voor de 

kinderen van de kinderopvang zingen en we bieden ze een cadeau aan wat de kinderen in de klas 

gemaakt hebben.  

Dan lopen de kinderen terug over de Stakenberg en slaan ze linksaf de Hogewoud op. Vervolgens 

lopen ze met de bocht mee de Laan van Kernhem op. Bij PhiladelphiaZorg zullen de groepen 5 t/m 

8 in de binnentuin van deze zorginstelling Sint Maarten liedjes zingen en ook hier bieden ze weer 

een cadeau aan.  

Vervolgens lopen ze via de Laan van Kernhem, de Mantingerzand, Ermerzand en Heuvingerzand  

terug naar school. 
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Gevonden voorwerpen 

Vanaf vanmiddag liggen de gevonden voorwerpen (vooral jassen) op het podium in het 

Sterrentheater. Mist u iets, neemt u dan even een kijkje. Vrijdag brengen we de kleding die over is 

gebleven naar een kledingbak.  

 

Wijziging van datum 

De kerstviering zal dit jaar op woensdag 21 december plaatsvinden. In de jaarplanning staat dat de 

viering op donderdag zal zijn, maar dat hebben wij in verband met ons bezoek aan de kerk moeten 

wijzigen.  

 

Van Kinderactiviteiten Katholiek Ede 

  

Een lichtje brengen!!!  

Op vrijdag 11 november vieren we Sint Maarten in onze kerk Sint Antonius van Padua.  

Wij gaan knutselen, samen eten, vieren in de kerk en een bezoek brengen naar de ouderen van 

Sint Barbara.  

Wij verzamelen om 16.45 in de Franciscus zaal van onze kerk. Ouders en kinderen gaan samen 

een lampion maken. Wij hebben knutselmateriaal, wat te drinken ( koffie, thee en limonade) en 

broodjes. Neem ook eigen materiaal mee om de lampionnetjes op te vrolijken!  

Om 18:00 uur begint de oecumenische dienst van Sint Maarten, onder leiding van Hans Lucassen. 

Wij gaan het verhaal van Sint Maarten luisteren en Sint Maarten liedjes zingen.  

Vervolgens gaan wij een lampionnenoptoch lopen naar het verpleeghuis Sint Barbara. In het Grand 

Cafe mogen wij Sint Maartenliedjes zingen voor de bewoners. Wij sluiten gezamenlijk af in de kerk 

van Sint Antonius. 
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