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Agenda 
 

11-11  Sint Maarten 

15-11 19.30 uur  MR 

05-12  Sinterklaas 

06-12 Hele dag Studiedag – kinderen vrij 

21-12  Kerstviering in de kerk 

22-12 08.30 uur Kerstactiviteiten op school 

23-12  Kinderen zijn om 12.00 uur uit 

24-12 t/m 08-01-2023  Kerstvakantie 

09-01-2023 08.30 uur Eerste schooldag na de kerstvakantie 

 

Inloopmoment ouders 

Afgelopen maandag was het eerste inloopmoment voor ouders. Wat was het druk en wat vonden 

wij dat leuk om te zien. Wij hopen dat jullie hebben genoten van onze weekopening.  

Het volgende inloopmoment is woensdag 29 maart om 11.30 uur.  

 

Sint Maarten 2022 

Op vrijdag 11 november vieren wij Sint Maarten. Dit feest staat in het teken van licht en van delen 

met elkaar.  

Vrijdag 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 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.  
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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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