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Jarigen in November 

4 Marwaa Kamil 
7  Tristan van Kampen 
8  Mike Elevelt 
8  Elize Hulshof 
10  Angela Lageman 
10  Demi Lageman 
10  Norah Jager 
11 Sem Hulshof 
12 Rosanne Bleeker 
15 Selma Kasmi 
17 Youri Nieboer 
20 Ashley Jonkman 
21 Stan Muskee 
22 Tycho Kuipers 
24 Robin Brongers 
27 Mendie van Dijk 
28  Thom Klok 
29 Laura Kerdijk 
 
Allen van harte gefeliciteerd! 

Lampionnententoonstelling 

Vanavond hebben we weer onze inmiddels traditionele lampionnententoonstelling. 
De school zal weer gezellig  en sfeervol worden ingericht 
Van 17.30  tot 18.30 uur kunt u alle door de kinderen zelf gemaakte lampionnen  
bewonderen.   
Vanaf 18.15 uur mogen de aanwezige kinderen hun eigen lampion mee naar huis 
nemen. 
Indien het niet lukt om dan nog aanwezig te zijn op school, dan krijgen ze de 
lampion vrijdag mee naar huis. 

Agenda 

 10 november 

Lampionnen- 

Tentoonstelling 

 11 november  

Sint Maarten 

 24 november 

Weekviering 

 28 november 

Oudergesprekken 

 29 november 

Oudergesprekken 

 1 december 

Nieuwe 

weekbabbel 

 5 december 

Sinterklaasviering 

 5 december 

Alex jarig 

 9 december 

Koffieochtend 

Kwijt 

Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek is Shafaa een koperen 

schakelarmband van haar overleden overgroot oma kwijtgeraakt. We 

hebben de school inmiddels goed doorzocht, maar nog steeds niet 

gevonden. Heeft iemand deze misschien gevonden en per ongeluk mee 

naar huis genomen? Deze armband is dierbaar voor de familie, dus het zou 

fijn zijn als ze hem terug vinden. 

 



 
 

 

Sinterklaas bezoekt Jumbo De Reede en Zalenverhuur 
Sorghvliet 
Elk jaar is het weer zo ver. Half november komt 
Sinterklaas weer naar Nederland en heeft zijn stoomboot 
vol geladen met cadeautjes voor alle kinderen, groot en 
klein. Traditioneel doet Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten 
op zaterdag 19 november a.s. de wijk Sorghvliet aan. 
Zoals ieder jaar is hij uitgenodigd door de “Wijkvereniging 
Sorghvliet”. De Sint komt dit jaar met zijn Pieten tussen 
11:00 uur en 12:00 uur bij Jumbo De Reede. Natuurlijk 
zullen de pieten pepernoten uitdelen aan het winkelend 
publiek en zal de kassapiet weer zijn best doen. Ook zal er 
iets door Jumbo worden georganiseerd voor de kinderen.  
Vanaf 13:30 uur is er een Sinterklaasmiddag in 
“Zalenverhuur Sorghvliet”. De entree is gratis.  Alle 
kinderen tot en met 8 jaar zijn van harte welkom. Voor de 
kinderen is er een vernieuwd spellencircuit. Dit jaar 
kunnen de kids een echte Pietendiploma behalen.  De 
Pieten hebben de spellencircuit opgebouwd en na afloop 
ontvangt elk kindje een gratis presentje van de Sint.   
Om 15:00 uur is er een speciale hoek waar de kinderen 
met Sinterklaas en de Hoofdpiet op de foto kunnen. Ook 
is er natuurlijk ranja, suikerspinnen en heel veel 
pepernoten voor iedereen. Kinderen kunnen vrij in– en 
uitlopen. Begeleiding van een volwassene is gewenst.  
 
 
 

 

Nieuws van buitenaf 


