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1. Sinterklaas op school
Zie ginds komt de stoomboot… klinkt er over
het plein van de Van Harte school. Grote
afwachting valt af te lezen op de gezichten van
jong en oud. U begrijpt het al…..we hebben
het over het leukste feest van het jaar:

De leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 hadden
allemaal prachtige surprises voor elkaar
gemaakt.

Sinterklaas

Nadat meester
Martijn de Sint
en zijn pieten
verwelkomde
op school kon
het feest
beginnen.
Groep 1/ 2, 3
en 4 lieten
dansjes zien en
liedjes horen
die zij speciaal voor de Sint hadden
voorbereid.

Ook dit jaar was dit kinderfeest een groot
succes op de Van Harte School. Dank aan allen
die hieraan meegewerkt hebben!
2. Nieuwe website Van Harte School
Sinds dinsdag 5 december is de nieuwe
website van onze school in de lucht!
http://vanharteschool.nl Hier vindt u alle
actuele informatie over de school, ook zijn
hier alle nieuwsbrieven van het afgelopen
schooljaar terug te vinden. Mocht u suggesties
hebben ter aanvulling van onze site dan horen
wij dat graag!

3. Staking donderdag 5 oktober
Gisteren heeft u via de Digiduif het bericht
ontvangen rondom de staking van 12
december. De school is deze dag gesloten en
de kinderen zijn vrij.
4. Boeken in de bibliotheek Houten
Graag informeert de Bibliotheek Houten over
een nieuwe dienst van de Bibliotheek:
Passend Lezen. Een gratis service voor
bibliotheekleden met een leesbeperking.
Vraag ernaar bij de Bibliotheek of ga naar de
website
https://www.passendlezen.bibliotheek.nl

5. Sinterklaas groep 7b
In groep 7B was 5 december een heel gezellige
dag. De surprises waren mooi, grappig maar
vooral heel cratief en echt op de persoon
gericht.
De onderste foto laat zien dat er zelfs suprises
waren die opeens een andere functie
kregen….

6. Sinterklaas in groep 3
Het was op 5 december erg gezellig. De dans
voor Sinterklaas ging supergoed en de cadeau
’s vonden de kinderen erg leuk. De kinderen
en de juf hebben genoten deze dag! Op de
foto’s nog een kleine impressie.

de kinderen hebben op donderdagavond 21
december.
8. Kanjertraining in de groep
Deze kanjers hebben laten zien dat zij de
kanjeroefeningen goed beheersen! Je zal het
vertrouwen maar hebben om met 18 kinderen
van 18 stoelen naar 5 stoelen te gaan. Daar is
vertrouwen voor nodig in je klasgenootje, en
laat dat nou net de oefening geweest zijn…

9. Kerstmusical
De kinderen van 5.5 (groep 5 en groep 6)
worden klaargestoomd als echte acteurs en
actrices. De musical “De moeite waard!” is
echt de moeite waard om te gaan kijken. Zoals
u op het plaatje kunt zien, staat het
kerstverhaal centraal.
Nog een week hard oefenen en zingen en
dansen. Vanaf aanstaande maandag kunnen
we ook op het echte podium in de aula
oefenen.

7. Kerstmaaltijd
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u
informatie over de kerstmaaltijd die wij met

10. Lege glazen potten gezocht!
Voor het Kerstknutselcircuit ben ik op zoek
naar glazen potten die de kinderen kunnen
beschilderen. Zou u deze thuis voor mij
kunnen verzamelen? Graag schoon en zonder
etiket meegeven naar school. De potten
kunnen t/m maandag 18 december bij de
eigen groepsleerkracht ingeleverd
worden. Alvast bedankt, juf Michelle

