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Speciale editie 

Sinterklaas en Kerst Vogelvlucht 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Aanstaande vrijdag 4 december is het zover. Wij 
vieren dan het Sinterklaasfeest bij ons op school. 

 
 
 
 
 
 
 
 

In verband met de Coronamaatregelen is er dit 
jaar  geen opening op het schoolplein. 

• Sinterklaas zal rond 8.15 uur bij ons de 
school binnenkomen zonder speciale 
activiteiten. 

De kinderen komen zoals altijd zelf naar binnen. 
Als Sint om 8.15 binnen is zullen: 

• De groepen 1/2 starten met een 
voorstelling van Sinterklaas en zijn Pieten 
in de speelzaal van school.  

• De groepen 3 t/m 5 volgen daarna achter 
elkaar.  

Tijdens de voorstelling zullen een voorleespiet en 
kleurpiet de groepen vermaken die op dat 
moment niet bij de voorstelling zitten. 
 

• De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zijn 
nu al druk bezig met het maken van de 
surprises.  
 

Uiteraard gaat Sinterklaas tussen de 
voorstellingen door ook nog even de school rond 
om deze prachtige surprises te bekijken. 

 

• Om 12.00 uur is het feest klaar en zijn de 
leerlingen vrij.  

• Natuurlijk ontvangen de kinderen ook 
een klein cadeautje van Sinterklaas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstviering op 16 december 
 

 
Op woensdag 16 december zullen wij een 
gezellig samenzijn organiseren: 
Let op: 

In verband met de aanpassingen die wij moeten doen 
hebben wij het tijdstip van de avondviering verplaatst. 

Nu zien wij u als de lunch/ vervroegd diner klaar is nog in de 
schemer bij de hekken staan. Zo weten wij en u dat de 
leerlingen veilig naar u toelopen. 

Wat doen we? 

• Om 12.00 uur gaan de leerlingen naar huis 
om zich om te kunnen kleden en eten te 
kunnen maken/pakken en  meenemen 
voor zichzelf.  

• We vragen u om het eten iets specialer te 
maken voor alleen uw zoon/dochter. 

Wat nemen de leerlingen mee? 

*een lekkere boterham  
*of iets warms, bv. een kliekje  
(kliekje =een kleine warme hap) 
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• We vragen u om het eten iets specialer te 
maken voor alleen uw zoon/dochter. 

• De leerlingen hebben zelf bestek en een 
beker mee en hun eten. 

Hoe laat zijn ze op school? 
De deur is om 13.50 open. 

Van 14.00 - 15.00 uur een etentje in eigen 
klas met alleen de leerlingen. 

• Er komt een saxofonist van 14.00 tot 15.00 
uur liedjes spelen in de school; 

• Na het etentje delen we oliebollen uit die 
de leerlingen mee mogen nemen naar huis. 

• Er komt een vuurkorf op het plein te staan. 

Ophalen om 15.00u: 
Veiligheid eerst: 

• Helaas laten we nog steeds geen ouders 
op het plein of in de school toe. 

Herhaling: 

In verband met de aanpassingen die wij moeten doen 
hebben wij het tijdstip van de avondviering verplaatst. 

Nu zien wij u als de lunch/ vervroegd diner klaar is nog 
in de schemer bij de hekken staan. Zo weten wij en u 
dat de leerlingen veilig naar u toelopen. 

Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 
 
Bedankt voor uw begrip. 
Vragen, stel die gerust aan ons via de mail, bel, 
app. 


