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Vol verwachting klopt ons hart! 

U hebt gemerkt dat Sinterklaas dit jaar wat vervoersproblemen heeft. Zo is hij niet met de 

stoomboot maar met de stoomtrein naar Nederland gekomen. Verder is zijn trouwe viervoeter  

Amerigo met pensioen. Zijn plaats is ingenomen door de nieuwe schimmel luisterend naar de 

naam O-zo-snel. Maar of dat nou wel zo goed gaat? O-zo-snel blijkt koudwatervrees te hebben 

waardoor hij heel bang voor water is. En 

laat het op 4 december, als Sinterklaas bij 

ons op school komt, nou juist heel slecht 

weer worden! Dat zorgt vast voor 

problemen.  

 

Toch denken we dat Sinterklaas iets 

verzint waardoor hij wel kan komen. We 

verwachten hem tussen 8.45 en 9.00 uur. 

Wilt u bij de intocht zijn? Dat kan. Dan 

stelt u zich op àchter de kinderen. 

      ‘O-zo-snel’ 

_________________________________________________________________________ 
Spullen voor de derde kleutergroep 

Zoals u misschien al heeft gelezen, starten wij in januari 

met een derde kleutergroep. Voor deze groep zijn wij 

nog op zoek naar een aantal spullen, voornamelijk voor 

het creëren van een gezellige huishoek. Heeft u 

bijvoorbeeld nog een tafeltje, verkleedkleren (jongens 

en meisjes), pop(pen), poppenkleren of oud servies? U 

zou hier heel veel kinderen blij mee maken.  Ook 

autootjes zijn van harte welkom. Mocht u nog iets 

hebben dan kunt u dit afgeven bij de leerkrachten van de groepen 1/2. Twijfelt u over de 

bruikbaarheid? Overleg dan met de leerkrachten van groep 1/2. 

 

Papa- en mamadag 

Op donderdag 28 november organiseren 

wij de papa- en mamadag. Als het goed is, 

hebt u zich hiervoor opgegeven. Is dat nog 

niet gebeurd en wilt u er wel bij zijn, meldt 

u dit dan even bij de leerkracht? U kunt ‘s 
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ochtends een deel van een les in de klas van uw kind bijwonen.  

De tijdplanning is : 

Voor groep 1 /2 a,  1/2 b & 5/6  9.00 u tot 10.00 u 

Voor groep 3 & 4/5  10.00 u tot 11.00 u 

Voor groep 7 & 8  11.00 u tot 12.00 u  

 

Mocht u in één ronde bij meerdere kinderen willen kijken, dan kunt u na een half uur wisselen.  

______________________________________________________________________________ 

 
Even voorstellen 
Mijn naam is Glennis Windroll, sinds kort uw schoolcoach. Sommigen van u hebben mij al rond 

zien lopen, bijvoorbeeld op de informatieavond. 

  

Op deze plek wil ik kort samengevat  iets meer vertellen over wat de schoolcoach zoal doet. 

De schoolcoach biedt ondersteuning aan ouders die vragen hebben over opvoeding en/of 

problemen hiermee ervaren. 

Het is een vorm van laagdrempelige hulpverlening en kan zich 

richten op alle leefgebieden en kan gecombineerd worden 

met een vorm van gezinsbegeleiding. 

De schoolcoach kan met ouders en kinderen in gesprek over 

wat onveilig is en hoe de krachten in het gezin ingezet kunnen 

worden om de situatie te verbeteren. 

De schoolcoach is een gemandateerde hulpverlener en kan 

verwijzen naar de basisvoorzieningen die in de gemeente 

beschikbaar zijn. 

 Als schoolcoach zit ik bij het reguliere overleg met de intern 

begeleider (ib’er) van school en de jeugdverpleegkundige van 

de GGD. Naast dit overleg kan een leerkracht of de Ib’er ook 

besluiten de schoolcoach in te zetten, maar dan hebben zij dit 

eerst met u als ouder besproken en dan vind ik het ook fijn om eerst met u in gesprek te gaan. 

Maar u kunt mij ook rechtstreeks benaderen met uw vraag. U kunt mij bellen op 06-20809394 of 

stuur een e-mail naar g.windroll@altra.nl. 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Advent 

zondag 1 december is de eerste dag van de adventsperiode. Advent hoort bij het christendom. 

Het is de periode waarin christenen wachten op de komst van het kindje Jezus. Het woord 

‘advent’ komt van het Latijnse woord ‘adventus’ dat ‘komst’ betekent. 
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Er zijn veel tradities ontstaan rondom 

advent. Een ervan is de 

adventskalender, die zo’n 160 jaar 

geleden in Duitsland ontstond. Vanaf 1 

december mag iedere avond één luikje 

van de kalender worden geopend. En 

bij de originele adventskalenders zit 

achter het luikje van 24 december een 

afbeelding van Maria, Jozef en het 

kindje Jezus.  

Een andere traditie is de adventskrans. 

Sinds 1930 is deze in veel kerken en 

huizen te vinden. Het is een krans van 

sparren- of dennentakken met daarop vier kaarsen. De 

krans staat bol van de symboliek: het dennengroen 

verwijst naar de kerstboom en dus naar kerstmis. Groen 

staat ook voor levenskracht, voor nieuw leven. De cirkel 

stelt gods eeuwige liefde voor. De vorm van de krans heeft 

te maken met een huldiging of kroning: die van Jezus. De 

kaarsen zijn meestal wit en staan voor de vier zondagen 

tijdens advent. Elke zondag wordt een extra kaars 

aangestoken.  

 
 

Kalender  
28 november   papa-/mamadag 
4 december   Sinterklaas   
6 december   Nieuwsflits nummer 7 
 
 


