
 
Dag Sinterklaas 

Vandaag vierden wij Sinterklaas op de Don Bosco. Sinterklaas en zijn Pieten kwam de gehele dag op 

school waar zij in de speelzaal werden verblijd met een bezoek van alle groepen. De groepen 1 t/m 4 

kregen een zak met cadeautjes van Sinterklaas. In groep 5 t/m 8 zijn de gedichten voorgelezen en 

surprises uitgepakt. Het was een gezellige dag! 

 

 

Kerstviering 

Dit jaar zullen we, i.v.m. de Corona maatregelen, de Kerstviering op een andere manier vorm gaan 

geven, dan we gewend zijn.  

We hebben er voor gekozen om op vrijdagmorgen 18 december a.s. te starten met een feestelijk 

kerstontbijt, ieder in zijn eigen groep. Het is de bedoeling dat kinderen zelf een ontbijtje meenemen, 

misschien met wat extra lekkere dingen met eigen drinken erbij. 

De kinderen mogen natuurlijk extra feestelijk gekleed naar school komen! 

 

Het Kerstverhaal hebben we in negen stukken verdeeld, voor elke groep een deel tekst van het 

verhaal. Ieder groep mag dat op geheel eigen wijze vorm geven, d.m.v. bv. een 

gedicht/toneelstukje/liedje en dat opnemen. Vervolgens zal dat tot één mooi filmpje gemonteerd 

worden en op deze ochtend aan de kinderen getoond worden.  

Daarna zal het met jullie, ouders, gedeeld worden zodat jullie toch kunnen meegenieten hoe wij het 

Kerstverhaal met elkaar beleefd hebben. 

Natuurlijk worden er ook foto’s/event. filmpjes gemaakt tijdens het Kerstontbijt, zodat u niets hoeft te 

missen.  

 

Verder is er bij de bosjes, aan de kant van de nieuwbouw, een hut, al eerder door de kinderen 

gemaakt, omgetoverd tot een Kerststal met “beelden”. Deze gaan we per groep even bewonderen. 

 
 



 
Daarna zal iedere groep een eigen invulling aan de resterende uurtjes geven en sluiten we het jaar 

2020  om 14.00 uur af om te gaan genieten van de kerstvakantie. 

 

Wij wensen jullie allen hele fijne feestdagen met elkaar! Alle goeds voor 2021. En bovenal blijf gezond! 

 

Werkgroep kerst namens O.R: Rosanne Huijs, Marije Tigchelaar en Wendy Putto en juf Annelize en 
Anja. 

 

 

Medezeggenschapsraad 

Op donderdag 19 november vergaderde de MR van de Don Bosco. Op de website kunt u de notulen 

van deze vergadering vinden: 

https://www.rkdonbosco.nl/pg-32866-7-130920/pagina/medezeggenschapsraad.html 

 

Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden uit de 

MR-oudergeleding: Marjan Jorink(moeder van Sil en Jet Koolen), Sandra van Oers(moeder van Mees, 

Roos en Loek) en Leanne Lubbinge(moeder van Jade-Lynn Lubbinge). 
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