
 

   
 

Nieuwsbrief voor de maand December 

 

Activiteitenkalender   

 
30 november DOE middag Zone college voor groep 8 

5 december Sinterklaasfeest  

17 december Damtoernooi 

19 december Onderwijskundige dag groep 1-4 

Deze leerlingen zijn vrij 

26 december- 

6 januari  

Kerstvakantie 

6 januari Volleybaltoernooi  

 

 

Sinterklaasfeest  

Op maandag 5 december vieren we met de kinderen het 

Sinterklaasfeest.  

Het ochtendprogramma bestaat uit Pietengym voor alle kinderen, 

het is dus handig om makkelijk zittende kleding aan te doen en 

gymschoenen mee te nemen. Natuurlijk mag je verkleed op school 

komen! Voor de kinderen van groep 5-8 adviseren we gymkleding 

mee te nemen. 

De rest van de ochtend spelen we gezelschapsspelletjes (groep 1-4 

met de TSK), terwijl groep 5-8 na de pauze begint met de surprises.  

Om 12.00 uur verwelkomen we Sinterklaas en Pieten met een lied. Eenmaal binnen maken de Sint en 

Pieten een rondgang in alle groepen.  

Wat zal er in het Grote Boek staan? Best spannend. In ieder geval maken we er een gezellige middag 

van.  

Rond 14.00 uur zwaaien we ze uit, samen met een aantal kinderen en begeleiders van ’t Zunneke. 



 

   
 

 

Kerstviering 

Ook dit jaar zullen we de laatste dagen voor de kerstvakantie gezellige (en 

lekkere) activiteiten plannen.  

Volgende week komt hierover een speciale nieuwsbrief uit.  

 

 

 

Nieuws van de medezeggenschapsraad  

Maandag 21 november was het college van bestuur te gast bij 

de MR van onze school. Henri Soepenberg heeft daarbij het een 

en ander verteld over het proces van de (afgeblazen) 

bestuurlijke fusie. Daarnaast heeft de MR vragen gesteld die 

passen binnen het onderwerp ‘kleine scholenbeleid’. 

Onderwijskundig en organisatorisch zijn er bij ons op school al 

grote stappen gezet, maar welke rol pakt stichting Oponoa op 

en hoe ziet het tijdspad eruit voor het integraal huisvestingsplan?  

Op de volgende MR vergadering op 17 januari zal Henk Jan Kok aansluiten. Deze strategisch 

beleidsadviseur en procesbegeleider is voor stichting Oponoa bezig met het integraal huisvestingsplan 

en toekomstscenario's voor de kleine scholen. Hij is reeds betrokken bij andere scholen en de komende 

periode zal hij ook voor Haarlo actief zijn. 

 

Overleg (met) Haarlo's Belang 

Afgelopen week heeft er een vergadering plaatsgevonden van het Haarlo's belang. Hierbij was collega 

Rianne Beuting aanwezig, omdat ook het onderwerp ’de skatebaan’ besproken zou worden. De 

kinderen van onze school hebben afgelopen jaar een vraag aan de gemeente gesteld welke 

mogelijkheden hierin waren. Volgende week vindt er opnieuw een overleg plaats... we houden u op de 

hoogte. 


