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AGENDA - HERINNERING 

De groepen 1-2 zijn op 4 december om 12 uur uit. 

 

 

Sinterklaasfeest op de Trinoom.  

Vanochtend, vrijdag 27 november, is er een zwarte schoen met een witte veter gevonden 

in school. Deze schoen is niet blijven staan na het schoentje zetten van afgelopen week; 

De kinderen van groep 1/2, 3, 3/4 en 4 denken dat deze door een Piet verkeerd is neer 

gezet of verloren. En ze denken eigenlijk wel zeker te weten dat ie van Sinterklaas is! 

We zetten hem op een duidelijke plek neer, zodat de Piet die vast op zoek gaat naar die 

schoen, hem weer kan vinden. 

4 december 

Sinterklaas werkt thuis dit jaar en zal daarom ook, zoals 

eerder vermeld, dit jaar op een andere manier een 

bezoekje brengen aan onze school; namelijk via een 

liveverbinding vanuit het Pietenhuis. We hebben 

vernomen dat er waarschijnlijk wel een Piet komt die 

middels een flitsbezoek in de groepen 1 t/m 4 de 

cadeautjes komt brengen.  

De kinderen van de groepen 1/2  zijn die dag vrijdag 4 

december om 12 uur uit en nemen dan ook alleen iets 

mee voor ‘het fruit en drinken moment’. 

 

De bovenbouwgroepen (5 t/m 8) helpen Sinterklaas in 

deze drukke tijd door surprises voor elkaar te maken. Die 

surprises nemen ze vrijdagochtend 4 december mee naar school. 

Wij wensen iedereen alvast een fijn Sinterklaasfeest! 

 

Groetjes, de Sinterklaas-werkgroep. 

  

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

Muziekproject ‘Ben je betoeterd?!’ van start in januari 

Ook dit jaar organiseer Het Kerkeveld Orkest uit Wijchen muzieklessen voor leerlingen uit 

groep 5 en 6. De leerlingen kunnen lessen volgen op een instrument naar keuze. 

Daarnaast kunnen ze meedoen met het leerorkest. Dit is een leuke manier om te ervaren 

hoe het is om samen in een orkest te spelen. 

Hoe werkt het?  

·         Uw kind kan kiezen uit slagwerk, klarinet, saxofoon, hoorn, trompet of 

trombone.  

·         Eerst volgt hij/zij 3 proeflessen op 3 verschillende instrumenten. Bevalt het 

goed? Dan starten we daarna met 12 lessen op het favoriete instrument. Vanaf 

dan kan uw kind ook meedoen in het leerorkest. 

·         Het instrument wordt geregeld. 

·         De eerste 3 proeflessen kosten €10,-. De vervolglessen €60,-. Hier zit alles 

bij in, ook de huur van het instrument.  

·         Bij alle lessen houden we ons aan de coronamaatregelen.  

Meer informatie en aanmelden 

Ga voor meer informatie over de lestijden en om uw kind aan te melden naar 

www.kerkeveldorkest.nl. Aanmelden kan t/m 11 december door middel van het 

aanmeldformulier op de website. Heeft u vragen? Stuur een mail naar 

mec.kerkeveldorkest@gmail.com 

http://www.kerkeveldorkest.nl/
mailto:mec.kerkeveldorkest@gmail.com

