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Het is bijna zover, Sinterklaas komt weer in het land! Aanstaande zaterdag 13  

november zet de Sint weer voet aan wal. Er breekt hiermee weer een gezellige 

maar ook spannende tijd aan. De komende periode zal er weer druk geknutseld 

en gezongen worden over het thema Sinterklaas. Hiermee brengen wij de school 

langzaam in Sinterklaassferen. U krijgt t.z.t. nog meer informatie over het feest 

op 3 december. Verderop in de nieuwsbrief kunt u alvast lezen hoe groep 5 t/m 8 

het gaat vieren. We hopen er samen een gezellige periode van te maken! 

Even bijpraten… over Sinterklaas 

Onderwijsinhoudelijk 

Week van de Mediawijsheid (4 t/m 12 november) 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan  

MediaMasters. Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen 

en gevaren van media. In de klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over  

onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste 

bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie 

prijzen. MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar draait de 

#WvdM om de vraag: Hoe houden we het samen sociaal online? Door heel het land vinden in 

buurthuizen, bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats. Kijk voor meer informatie 

en activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl 

 

Lootjes trekken 

In de bovenbouw gaan we voor Sinterklaas lootjes trekken. De kinderen krijgen vrijdag 12 no-

vember hun verlanglijstje mee naar huis. Hierop schrijven ze cadeautjes voor een totaalbedrag 

van €5. Maandag 15 november moet dit lijstje op school worden ingeleverd, daarna gaan we op 

dinsdag 16 november lootjes trekken. De kinderen krijgen diezelfde dag €2,50 van de AC om  

cadeautjes te kopen. Het is de bedoeling dat u dit zelf aanvult tot €5. Er mag niet meer of  

minder worden uitgegeven aan de cadeautjes. Na het lootjes trekken kan het knutselen thuis 

beginnen! Elk kind maakt een surprise en een gedicht voor het kind dat op het lootje staat. Na-

tuurlijk mag u als ouders daarbij ondersteunen. Op het lootje staan naast wensen ook dingen 

over het getrokken kind, zodat het wat makkelijker wordt een passende surprise te maken.  

Op donderdag 2 december tussen 14:30-15:30 uur moet de surprise op school worden ge-

bracht, zodat alles klaar staat voor de grote dag.  

We hopen op veel mooie surprises en wensen jullie veel knutselplezier!  

http://www.weekvandemediawijsheid.nl


Organisatorische zaken 

Kalender 

15 november      Verlanglijstje inleveren (gr. 5 t/m 8) 

19 november      Versieren Sinterklaas 

23 november      Schoen zetten  

        MR-vergadering 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Beste ouders/verzorgers,  

De Activiteitencommissie stuurt u middels deze nieuwsbrief een reminder voor het innen van 

de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage zal dit jaar wederom €15,- per kind be-

dragen.  Door deze bijdrage kan de AC de vele feesten en activiteiten voor de leerlingen blijven 

organiseren. Het geld zal onder andere besteed worden aan:  Het organiseren van feestelijke 

activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst; het organiseren van een feest rondom het 100 jarig be-

staan;  activiteiten die buiten het normale lesprogramma vallen (pleinfeesten, etc.); culturele 

zaken; de aankleding van de school en het schoolplein . 

Alle kosten die bij dit soort feesten komen kijken, denk aan cadeautjes, versnaperingen, aankle-

ding etc. worden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Wij vragen u om de bijdrage zo 

spoedig mogelijk over te maken op NL41INGB0003654242 ten name van Activiteitencommissie 

van de Mgr. Zwijsenschool onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Wij kijken uit 

naar een schooljaar met leuke activiteiten en danken u voor uw bijdrage.  

 

Verkeerssituatie 

Het is inmiddels herfst en we merken dat steeds meer kinderen met de auto naar school  

worden gebracht. Dit brengt veel gevaarlijke situaties met zich mee: zowel bij het brengen 

(stoppen midden op de weg), als bij het ophalen. Bij het ophalen staan de auto’s vanaf de  

Frietzaak tot aan het Van Heutzplein geparkeerd. Ook voor de school waar de kinderen hun 

fiets hebben staan. U begrijpt dat we de kinderen graag zo veilig mogelijk naar en van school 

willen laten gaan. Daarom willen we graag aandacht voor deze situatie. Wanneer u uw kind met 

de auto op komt halen, wilt u dan de auto op de daarvoor bestemde parkeervakken zetten aan 

de Oudestraat zelf (betaald parkeren), de parkeergarage bij de Buitenhaven (gratis parkeren), 

of op het van Heutzplein (betaald parkeren)? 

We hopen dat we op deze manier voor alle kinderen de situatie rondom school zo veilig  

mogelijk kunnen houden!  








