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Nieuwsbrief week 47 

 

Sinterklaas 
De stoomboot heeft Nederland bereikt! 
Gelukkig hebben we uit betrouwbare bron vernomen dat Sinterklaas op 4 december naar school 
komt. Op een gegeven moment ontvangt u nader informatie. 
 

Nieuws van de oudervereniging (OV) 
Kindcentrum Sint Jan heeft – net als iedere basisschool- een oudervereniging.  Het is niet altijd voor 

iedereen duidelijk wat de oudervereniging precies doet. Daarom zullen wij met ingang van heden 

ook een stukje in de nieuwsbrief schrijven. Dit doen wij alleen als er ook echt nieuws te melden is.  

Voor uw kind betaalt u jaarlijks een ouderbijdrage.  Deze ouderbijdrage komt altijd geheel ten goede 

aan uw kind.  Deze bijdrage wordt geïncasseerd en beheerd door de oudervereniging.  Vanaf groep 1 

wordt er jaarlijks €5 per kind gespaard voor het kamp in groep 8 zodat u niet ineens een groot be-

drag moet betalen als uw kind met kamp gaat. Daarnaast worden er diverse activiteiten bekostigd 

vanuit de ouderbijdrage zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnavalsviering en de 

schoolreisjes.  

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest in volle gang. Ook wij ondervinden 

natuurlijk hinder van alle Corona maatregelen. Ondanks dat gaan we er – binnen de mogelijkheden 

die er zijn- een gezellige sinterklaasviering van maken vrijdagochtend 4 december.  

Na de voorbereidingen voor Sinterklaas stappen wij direct over op kerst. Maar daarover zullen wij 

volgende keer iets vertellen. 

Namens de OV 

Annette Kröber 

 
 

Pieten gym 
Op verzoek van Sportservice Schagen delen wij onderstaande informatie. 
‘Eind November organiseren wij 6 verschillende naschoolse Pieten Gymfeesten. Wilt u misschien 

onze flyer meenemen in de nieuwsbrief en/of plaatsen op Fiep?’ 

De flyer is te vinden in de bijlage.  

 

Morgen Studiedag! 
Denk u erom dat de kinderen morgen (17 november) vrij zijn.  
De juffen en meester hebben studiedag. 
 
 

BSO 
De kinderen van de BSO hebben morgen een Djembé workshop. De workshop wordt verzorgd door 
tante Kaatje voor de kleintjes en experts van Cool voor de oudere kinderen! 
Wat wordt het gezellig trommelen terwijl de juffen en meester aan het werken zijn in Teams! 
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Bag2school- laatste reminder    
Zoals eerder aangegeven, verzamelen weer oude kleren, dekens etc. voor 
Bag2school. De afhaaldatum is veranderd! 
Tot 24 november bestaat de mogelijkheid om de gevulde zakken in te leveren 
op school. Het geld dat we hiervoor krijgen komt volledig ten goede aan uw 
kind(eren). 
 

 
Denkt u mee...    
Met de bedoeling u mee te nemen in de ontwikkelingen rondom het kind-
centrum en in contact te blijven met u, hebben wij deze rubriek in het le-
ven geroepen. Echter merken wij dat het niet helemaal leeft bij u. We krij-
gen weinig tot geen respons. Vandaar dat we er nu voor kiezen om vanaf 
de volgende nieuwsbrief met deze rubriek te stoppen.  
 
 
Namens het team van KC Sint Jan  
 
Marion Kramer en Simone Rock 

 
 
 


