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Sinterklaas 

           Kalender 

5 dec: sinterklaasfeest 

6 dec: studiedag  (de kinderen zijn vrij) 

11 dec: versiermiddag Kerst 

12 dec: stakingsdag???? 

20 dec: kerstvoorstelling 

21 dec: kerstdiner 

22 dec: kinderen zijn ‘s middags vrij 

Sinterklaas/ Leerteams/Ik val op!/ Brief van bestuur over staking/ Kerst 

Beste ouders en verzorgers,  

 

Het is bijna zover, dinsdag is het feest van Sinterklaas bij ons op school.  

We zullen Sinterklaas verwelkomen op het grote schoolplein aan de kant van de Deen.  

U bent natuurlijk van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn op de daarvoor aangegeven plekken.  

Bij slecht weer zullen we de Sint opwachten in de grote gymzaal. (Helaas kunt u daar niet aanwezig zijn 

omdat we daarvoor te weinig ruimte hebben. ) 

Op dinsdag 5 december verwachten we de kinderen om 8:30 uur op school en de eindtijd is gewoon 

14:00 uur. De kinderen nemen eten en drinken mee voor de ochtend en voor de lunch.  

We hopen dat de Sint onze school zal vinden!! 

 

 

Groet, 

de Sintcommissie 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.indeklundert.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fsinterklaas.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.indeklundert.nl%2Fsinterklaas-in-klundert%2F&docid=DbFF9kBdwg_LFM&tbnid=ie7KdzE51iKlgM%3A&vet=10ahUKEwjb3


 
 

Het team van het Spectrum werkt samen in leerteams. 
Iedere medewerker heeft een leerteam gekozen met een bepaald onderwerp.  
Alle onderwerpen hebben te maken met de ontwikkeling van de persoon en van de school. 
Om beurten presenteren de leerteams aan elkaar wat ze hebben ontwikkeld en bedacht. 
 
Dit schooljaar zijn er presentaties geweest over: 
De Vreedzame School 
Denksleutels 
Actief en betekenisvolle lessen 
en  
Effectieve Instructie 
 
Zo werken we met elkaar en leren we van elkaar. 
Daar zijn we best trots op. 
 
Enkele voorbeelden: 

 
 

Werken in leerteams 

Ik val op! 

Heeft u  deze tekening op het plein gezien? 

De tekening is geplaatst om ons te helpen nadenken over goede fietsverlichting. 

Het is nu zo donker als de kinderen naar school gaan. We zien ze haast niet. 

Let er alstublieft op dat de verlichting goed werkt? Het is voor de veiligheid van 
uw kind. 

Fietslampjes zijn niet duur en ze helpen ongelukken te voorkomen. 

Er is bijvoorbeeld een fietsenwinkel bij het station Almere-Buiten, waar ze u heel 
goed kunnen helpen. 



Brief van het bestuur over de mogelijke staking 

 

 



Beste ouders,                                                     
 
Het zijn weer drukke tijden in december! 
Na het Sinterklaasfeest gaan we de school in een gezellige kerstsfeer brengen.  
Dat zullen wij doen op maandagmiddag 11 december tussen 14.30 en 16.30 uur. 
 
Hier  hebben we uw hulp heel hard bij nodig. Vele handen maken licht (en gezellig) werk! 
Er is opvang aanwezig voor uw kind (-eren).  
Koffie/thee staan klaar met iets lekkers. 
 
U komt toch ook helpen?  
Dat zouden wij erg waarderen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de kerstcommissie 

Na de Sint komt Kerst 

Informatie over de kerstmaaltijd 

 

Op donderdag 21 december is het weer zover! Kerstfeest op het Spectrum.  

Deze brief informeert u over het kerstfeest. Vorig jaar hebben veel enthousiaste ouders heerlijke gerechten en 
hapjes gemaakt. 

We hopen dat het ook dit jaar weer een geslaagd en gezellig feest gaat worden! 

Vanaf donderdag 7 december hangt er bij de klassen een lijst, waarop u invult welk gerecht of welke hapjes/
drinken uw kind voor de kerstmaaltijd meeneemt. Graag vermelden van welk soort vlees het gerecht gemaakt is 
(vermelden of het halal is). Dit i.v.m. de verschillende religies op onze school.  

Kijk a.u.b. goed op de lijst of er niet dezelfde gerechten/dranken op staan.  

   

Tijden kerstmaaltijd donderdag 21 december:  

16.45 uur inloop. 

Brengen van de kinderen en de gerechten/drinken. De kinderen blijven in de klas. 

17.00  uur start van het diner. 

18.00 uur einde van het diner.  

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden door de ouders uit de klassen opgehaald. Komt u a.u.b. op tijd? 

Zit uw kind in groep 5 t/m 8? Spreek dan goed af of u uw kind(-eren) ophaalt of dat ze alleen naar huis mogen 
komen.  Gaan ze alleen naar huis? Dan moet u dat de juf wel laten weten. 

De  begin en eindtijd zijn: 16.45 tot 18.00 uur 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de kerstcommissie 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffiles.workoutcentre-beyou.webnode.nl%2F200010233-9c3669d30f%2Fkerst-21.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.personaltrainingbeyou.nl%2Fnews%2Feen-gezond-kerstdiner-doe-je-zo%2F&docid=5XqBOZAM8u0HoM&tbnid=iA70By4

