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Jarigen in december 

7-12 Sem Vortman 
14-12 Arjen Bruinwoud 
16-12 An de Groot 
17-12 Joran Meijer 
19-12 Rixt Slor 
19-12 Delana de Vries 
21-12 Bente Slor 
25-12 Dewi Klok 
26-12 Ilias Kamil 
 
Allen van harte gefeliciteerd! 

Sinterklaas  
 
Sinterklaas komt op 5 december met zijn Pieten naar In de Manne. Alle kinderen 
beginnen gewoon om 08.30 uur in de kring maar wel met de jassen aan. We 
verzamelen ons daarna op het plein om de Sint te verwelkomen.  
Na dit welkom zwaaien we de ouders uit en mogen de kinderen naar binnen. De 
kinderen mogen deze dag een broodje en drinken  
meenemen voor de lunchpauze.  Net als anders  
gaan we allen om 14.30 uur naar huis. We gaan er  
een fijn feest van maken met elkaar. Dat kost  
natuurlijk de nodige energie daarom mogen de  
kinderen op dinsdag 6 december een uurtje uit- 
slapen.  
 

Agenda 

 5 december 

Sinterklaasviering 

 5 december 

Alex jarig 

 9 december 

Koffieochtend 

 15 december 

Nieuwe 

weekbabbel 

 20 december 

Kerstviering 

 26 december t/m 

6 januari 

Kerstvakantie 

 7 januari  

Maaike jarig 

 9 januari 

1e schooldag 

2017 

Pietenbrood actie 

De afgelopen weken hebben de leerlingen weer hard hun best gedaan om 

pietenbroden te verkopen. Lana Grofsmid uit het Tijgerwoud heeft deze 

keer de meeste broden verkocht, te weten 21 stuks. We kunnen nu melden 

dat de opbrengst ruim € 787.45 bedraagt.  

Schoolfruit  

Zoals iedereen al weet, hebben we sinds een aantal weken schoolfruit. De 

fruitactie zal tot en met week 15 duren. Op maandag, dinsdag en donderdag 

wordt het fruit uitgedeeld. De kinderen hoeven dan in principe geen fruit 

mee te nemen naar school. 

 

 

 

Feest bij de Tijgers 
 
Donderdag 22 december ben ik jarig. Dit 
gaan we vieren in het Tijgerwoud. 
Natuurlijk mogen alle kinderen van de 
onderbouw even komen feesten bij de 
Tijgers. De kinderen mogen deze dag 
verkleed naar school komen.  
Groetjes van Gerjan 
 
 



 
 

Even voorstellen… 

Hallo, ik ben Charlotte en ik 
ben 19 jaar. Ik woon in  
Winschoten. Ik studeer aan het 
Noorderpoort in Veendam en 
ik doe de opleiding 
Dienstverlening breed niveau 2 
leerjaar 1. Ik ga stage lopen bij 
stichting peuterwerk bij Marion 
op maandagmorgen, 
dinsdagmorgen en 
donderdagmiddag.  

Verder loop ik ook stage bij jenaplanschool in de 
manne bij Dorien in de robbenplaat (3-4-5) op 
maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdagmorgen en 
donderdagmorgen.  
 

 

Hockeytoernooi groep 5 
 
Donderdag 8 december hebben alle kinderen van groep 5 een unihockey-toernooi in het Parkstadhal te Veendam. 
Het toernooi duurt de hele ochtend. De kinderen moeten (net als anders) fruit en brood meenemen. Misschien wat 
extra drinken, omdat ze steeds in beweging zijn. Ze krijgen een T-shirt en sportbroek van school. Ze moeten zelf 
sportschoenen meenemen. Deze zijn verplicht! We gaan met twee meidenteams en één jongensteam. Er heeft zich 
al één begeleider opgegeven. Ik heb nog één begeleider nodig. Wie kan en wil? Opgeven kan bij Dorien (leerkracht 
Robbenplaat) Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken naar ons. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de BSO In de Manne 
 
In de herfstvakantie zijn we naar het Doe museum geweest. Daar  
ontdekten Sanne en Tess het verdwenen schilderij de zonnebloemen. 
Verder was het rijden op een mechanisch paard het allerleukst. 
Op 25 oktober hebben wij een badminton clinic gehad. De kinderen  
spelen graag  badminton en nu kunnen ze het ook een stukje beter. 
Op 31 oktober hebben wij ons 1-jarig bestaan gevierd. Omdat het  
ook Halloween was hebben we dit gedaan met een griezel diner. De 
 kinderen hebben allerlei griezelige hapjes gemaakt en zich daarna  
verkleed voor het feest diner. Het was een heerlijk en gezellig feest. 
Op de BSO hebben we een knutselkast waarin allerlei materialen en  
gereedschappen zitten waar de kinderen mee aan de slag kunnen.  
Er word veel gebruik van gemaakt en soms lijkt het alsof er een bom  
is ontploft, maar dat ruimen we gezamenlijk weer op. 
Ook hebben we een aanvulling gekocht op de Kappla waar mooie  
bouwwerken mee gemaakt worden. Ook het gewone Kappla  word  
weer veel mee gewerkt. 
Op 21 november gaat de kinderraad van start. De kinderen gaan mee  
praten over de invulling van de BSO. Wij horen graag hoe de kinderen  
zelf de BSO zien en wat ze graag willen doen als ze er zijn.  
 

Kerstviering 
 
Dit jaar vieren we samen kerst in van Beresteyn. De 
kinderen bereiden een kerstvoorstelling voor en 
zetten deze voorstelling dinsdag 20 december op de 
planken in van Beresteyn. Zoals u kunt lezen is de 
datum van de kerstviering gewijzigd, dit i.v.m. 
beschikbaarheid van de theaterzaal. De viering zal om 
19.00 uur beginnen en alle ouders zijn welkom. De 
voorstelling  
duurt ongeveer  
een uurtje en  
daarna is er de  
mogelijk om, voor  
eigen rekening,   
samen een drankje 
te nuttigen.  
Een officiële  
uitnodiging voor het kerstfeest krijgt u nog.  
 
 



 
 

 

Nieuws van buitenaf 

Black & White Party Wijkvereniging Sorghvliet 

Op vrijdag 9 december organiseert de wijkvereniging  

Sorghvliet een Black & White Party in Zalenverhuur  

Sorghvliet. Dresscode die avond is dan ook zwart/wit!  

De kinderdisco is een groot succes. De disco is speciaal  

voor kids van Veendam en omstreken vanaf 7 jaar. Tijdens 

de Black & White Party lopen er rond de twintig vrijwilligers  

rond om alles in goede banen te leiden. Ook deze keer  

worden er foto’s genomen die de kids dan terug kunnen  

zien op Facebook. 

De deuren gaan open om 19:00 uur en zal duren tot  

21:30 uur. 

 

 


