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Nieuwe shirts 

Van de opbrengst van de laatste schooldag hebben we voor alle 
leerlingen nieuwe schoolshirts gekocht. 

Zodat bij (sport) activiteiten alle kinderen een herkenbaar Spreng 
shirt dragen. 

We danken Gerdi Alkema voor de bedrukking van de shirts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sinterklaas 5 December 
Hallo ouders, 
Sinterklaas is weer in het land! 
Hij komt gelukkig ook weer bij ons op de Spreng. Dit doet hij op maandag 5 december.  
We zullen hem rond 8.15 uur ontvangen. Iedereen is welkom om hier op het  
plein bij aanwezig te zijn. 
In de school zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van dit feest. 
Misschien komen de ‘pieten’ nog wel een bezoekje brengen aan de school en vinden  
de kinderen nog wat lekkers. 
De kinderen van de bovenbouw hebben inmiddels een lootje getrokken en kunnen  
aan de slag met het maken van een surprise en een gedicht.  

 
Sinterklaas brengt aan alle groepen een bezoek. Voor de groepen 1 t/m 4 is het dit jaar extra spannend. Sinterklaas en 
de pieten gaan in de school een schatkamer maken. Hier mogen de kinderen zelf wat leuks gaan uitzoeken. 
We zijn hiervoor nog opzoek naar rode kleden / doeken en dozen. 
Deze kunt u inleveren bij de eigen juf / meester. Mocht u de kleden weer terug willen graag even een briefje met naam 
erbij doen. 
Knutselmiddag 
Voor wie het leuk vindt, is op maandag 28 november van 13.45-15.45 uur een knutselmiddag gepland met de school-
commissie. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 zijn dan welkom om op school een surprise te maken.  
In verband met de voorbereidingen ontvangen we graag een bericht via Parro voor opgave. Graag bij eigen leerkracht. 
We gaan er weer een mooi feest van maken! 
 
We kunnen nog knutselmaterialen gebruiken : WC/Keukenrollen, schoenen– en eierdozen en kleine doosjes. 
Deze mogen de kinderen wel inleveren bij de eigen leerkracht. 
 

Speelgoedruilbeurs 

De speelgoedruilbeurs was een groot succes. 

Hieronder de link naar een nieuwsbericht hierover op Waldnet 

Recycle Sint Speelgoedruilmarkt op PCBO de Spreng (waldnet.nl) 
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Jarigen November 

27 Chikku 

Jarigen December 

1  Esmee 

3  Elena 

4  Stephano 

4  Riffe 

6  Odin 

7  Edin 

9  Jorn 

14 Eliev 

17 Jayden 

19 Yanoah 

20 Elviera 

22 Phoebe 

25 Jordy 



 
 
Kerst lijkt misschien nog ver weg, maar voor je het weet is het zover…. 
 
Hier alvast wat belangrijke informatie over het schoolkerstfeest, zodat u hier rekening mee kunt houden. 
Alle kinderen worden verwacht in de Zuiderkerk op donderdag 22 december. 
In verband met de beperkte ruimte in de kerk houden we twee kerstvieringen. Zo krijgt elke ouder de kans 
om met zijn/haar kinderen die hier op school zitten mee te gaan naar de viering. De eerste viering is van 
17.45 tot 18.45 en de tweede viering is van 19.30 tot 20.30 uur. 
 
Kinderen waarvan de achternaam begint met de  letter A t/m K zijn ingedeeld tijdens de 1e viering en  
Kinderen waarvan de naam begint met  de letter L t/m Z zijn ingedeeld tijdens de 2e viering. 
 
Alle kinderen zijn die dondermiddag vanaf 12.00 uur vrij, zodat we alles goed kunnen voorbereiden.  
Omdat de kinderen ‘s middags al vrij zijn verwachten we wel dat álle kinderen ‘s avonds in de kerk aanwezig zijn om samen een mooi kerstfeest te vie-
ren. Kinderen die op die dag naar de BSO gaan kunnen in uiterste nood op school worden opgevangen tot 13.45 uur. 
 

 Een feestelijke groet van de kerstcommissie 

 
 
 

handige timmermannen/vrouwen! 
 

 

We zijn op zoek naar handige timmermannen/vrouwen die voor ons een frame willen maken. Dit frame willen we gaan 

gebruiken voor de kerstviering en daarna ook voor andere vieringen/musical. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Annet, juf Sofien en juf Marije 

 

Luizenouders 

Een paar weken geleden heb ik een oproep gedaan voor Luizenouders. Ik heb tot nu toe 1 ouder die zich heeft opgegeven.                                                 

We zijn dus nog opzoek naar luizenouders die na elke vakantie de kinderen willen controleren op hoofdluis.  

Opgave kan bij Juf Johanna:  

Johanna.Numan@pcbosmalllingerland.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid van Marga Zitman 

Marga Zitman is jarenlang bibliotheek consulent geweest voor onze school. Ze kwam eerst met een bibliobus bij alle scholen langs, wat ze prachtig 

vond. Nu is er al een tijd een bibliotheek bij ons in de school waar Marga niet alleen voor nieuwe boeken zorgt en de uitleen in de gaten houdt, maar 

ook kinderen voorlichting geeft over hoe je een goed boek kiest en waar je die kunt vinden. Dat vindt ze het leukste werk dat er bestaat.  Voor de leer-

krachten stond ze altijd klaar met adviezen. Ook was ze keer op keer jury lid voor onze jaarlijkse voorleeswedstrijd in de Kinderboekenweek.  Zoals op de 

foto’s te zien is deed ze dat met veel plezier. Helaas komt er na al die jaren een eind aan haar werkzaamheden en hebben we deze week haar hartelijk 

bedankt voor de grote betrokkenheid en inzet. We hebben haar als aandenken voor haar pensioen een fotoboek gegeven met recente foto's van alle 

groepen en leerkrachten. Dat vond ze prachtig. 

Kerstviering donderdag 22 December 


