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Sint Maarten en de speelgoedbank! 
11 november is de feestdag van Sint Maarten.   
Ook op school staan we stil staan bij de betekenis van Sint Maarten. 
Dinsdag 7 november is pastor Meike Hettinga op school om aan de kinderen van groep 1 tot en met 5 
het verhaal van Sint Maarten te vertellen. De liedjes van Sint Maarten worden onder leiding van 
dirigente Marsha Matton geoefend.  
De Sint Maartenviering is op zaterdag 11 november om 18.30 uur in de parochiekerk.  
Er wordt stil gestaan bij de betekenis van Sint Maarten in onze tijd.  
Het verhaal van Sint Maarten gaat over “Delen”. Hierom wordt er ook dit jaar aan de kinderen 
gevraagd om iets van hun speelgoed te schenken aan de speelgoedbank. Dit speelgoed kun je 
meebrengen naar de kerk op 11 november en in de mand achter in de kerk leggen. De speelgoedbank 
verzoekt om geen knuffels, vies of kapot speelgoed te schenken. Alle kinderen, ouders en andere 
belangstellenden zijn uitgenodigd voor de viering. Na de viering lopen de kinderen met Maarten een 
rondje om de kerk. De kinderen kunnen een lampion meebrengen om mee te lopen in de optocht. Op 
het kerkplein kunnen kinderen en ouders daarna genieten van een verwarmend drankje. 
 
Traditioneel gaan de kinderen aansluitend zingend langs de deuren voor wat lekkers.  
 
 
Wie zingt mee in het kinderkoor met Sint Maarten? 
Tijdens de Sint maartenviering wordt er gezongen door het kinderkoor. 
Kinderen die dit leuk vinden kunnen eenmalig tijdens deze viering met het koor meedoen. De repetitie 
voor deze viering is op woensdag 8 november: 
-van 12.15-13.00 uur voor kinderen van groep 3 en 4 
-van 12.30-13.15 uur voor kinderen van groep 5 t/m 8  
Als je mee doet aan dit gelegenheidskoor word je voor de viering op 11 november om 18.15 uur in de 
kerk verwacht. 
 
Wie wil 6 speelmatten van de kleutergroepen voor ons repareren?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De matten zijn nog goed, alleen laten de randen los. De matten kunnen 

waarschijnlijk het beste met een stevige draad en naald met een dergelijke steek vast gezet worden:  
 
 Wilt u het bij Sonny melden als u ons kunt helpen?  
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Software 
Graag willen wij u attenderen op het volgende: 
U kunt via de website www.schoolspot.nl goedkope software aanschaffen. Hierbij kunt u denken aan 
office-suites, Windows, computerbeveiliging en meer. Dit is een speciale website voor schoolgaande 
leerlingen en hun ouders. Mocht u bijvoorbeeld toe zijn aan een nieuwe office-suite dan hoeft u geen 
honderden euro’s meer te betalen. Al voor enkele euro’s bent u weer voorzien. Mocht u vragen 
hebben over de site, kunt u terecht bij Justin Vos.  
 
 
Luizen 
Deze week zijn de groepen 6 en 8 gecontroleerd op hoofdluis en in groep 6 zijn er luizen/neten 
gevonden. Groep 6 wordt over 2 weken opnieuw gecontroleerd. 
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