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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 7, week 48, 29 november 2019 

 

 
   

3 december 
4 december  

5 december  
 
19 december 

20 december 
 

 

Surprises inleveren 
Tentoonstelling voor ouders van 8.20 tot 8.30 uur en van 12.00 tot 12.15 uur 

Sinterklaas, continurooster van 8.30 tot 14.00 uur, kinderen nemen lunchpakket 
mee. 
Kerstdiner op school van 17.00 tot 19.00 uur 

Start Kerstvakantie om 12.00 uur 

 
Beste ouders,  

 
Het is bijna zover dat Sinterklaas bij ons op school een gezellig bezoek komt brengen. U hebt vast gezien dat de school 

vol staat met pakjes. De Sint en zijn pieten zijn erg blij dat zij de RKBS Hendrik Boogaard mochten gebruiken om alvast 
wat pakketjes op te bergen! Ik heb gehoord dat de transportband overuren heeft gemaakt en er veel pakketjes zijn 

ingepakt. 
Afgelopen woensdag was de Pietendisco voor de groepen 1 t/m 4. Het was een gezellig moment voor de kinderen 
waarbij het schoenzetten natuurlijk niet mocht ontbreken. Het was wel schrikken de volgende ochtend. Ondanks dat er 

een juf op school had geslapen, was er in alle groepen heel veel rommel gemaakt door de Pieten. Soms hadden de 
Pieten het zelfs gefilmd en konden de kinderen het filmpje bekijken.  

Op 5 december zullen de Sint en de (roetveeg)pieten onze school komen bezoeken. Het is ieder jaar weer een 
verrassing hoe de Sint aankomt. Uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat hij even na 8.30 uur op het achterplein 

aankomt. U bent van harte uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn. De kinderen komen met de leerkracht naar het plein 
en u kunt op de stoep van de Rode Kruislaan gaan staan om het mee te maken. Na de aankomst zullen de kinderen 

naar binnen gaan en zullen de Sint en de Pieten de groepen gaan bezoeken. In de groepen 5 t/m 8 zullen de surprises 
uitgepakt gaan worden. Rond 12 uur eten we met de kinderen. Denkt u eraan om een lunch mee te geven? Om 2 uur is 

iedereen vrij. 
 
Als de Sint volgende week weer naar Spanje gaat, wordt de school in kerstsfeer gebracht. De ouders van de OR zouden 

graag gebruik maken van uw hulp op vrijdagmorgen 6 december om alles op te bouwen en vrijdag 20 december om 
alles weer op te ruimen. U kunt op beide ochtenden om 8.30 uur in de grote hal ouders van de ouderraad treffen die u 

hartelijk zullen ontvangen. 
 

In de week van 9 december krijgen de kinderen een officiële uitnodiging voor het kerstdiner en een theatervoorstelling 
op school. Het kerstdiner wordt door u als ouders verzorgd. Op de klasdeur van uw kind komt vanaf 10 december een 

lijst te hangen waarop u kunt aangeven wat u voor het kerstdiner zou willen maken. Op de lijst worden suggesties 
aangedragen met aantallen erbij, alleen mag u natuurlijk ook zelf iets verzinnen. Om verspilling tegen te gaan willen wij 

u vragen om uw kind op donderdagmorgen 19 december een bord, beker en bestek mee te geven voorzien van een 
naam in een plastic tas. De leerkrachten kunnen dan ’s middags na schooltijd de tafels dekken. 
Mocht uw kind niet alles mogen eten, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht.  

 
Op 19 december brengt u uw kind weer om 17.00 uur naar school en kunt u de hapjes meenemen en in de klas 

afgeven. In de uitnodiging voor de kinderen is te lezen of er eerst gegeten wordt of dat ze eerst de theatervoorstelling 
hebben. Mocht u iets warms maken dan mag u dat ook later brengen. Wij hebben namelijk op school niet de 

mogelijkheid om iets op te warmen.  
Op 19.00 uur mogen de kinderen opgehaald worden en komen ze door de deur naar buiten waar ze anders ook naar 

buiten komen.  
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust aan de leerkracht. 
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Afgelopen week zijn de 2 informatiebijeenkomsten geweest over het onderzoek naar de beoogde fusie van de 4 

schoolbesturen in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne. Fijn dat er ook enkele ouders van onze 
school daarbij aanwezig waren. Het waren interessante avonden waar veel uitwisseling is geweest tussen ouders, 

directeuren en bestuurders. In een volgende nieuwsbrief over de mogelijke bestuurlijke samenwerking krijgt u een 
terugkoppeling.  

 
Onderstaan een berichtje van twee bewoners uit de Ravense Hoek. 

Aanpakken speelplein Rode Kruislaan 
 
In april was er een mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor een goed idee om Hellevoetsluis op te knappen. 

Wij, Patricia en Kim, hebben als bewoners van de Ravense Hoek een bewonersinitiatief ingediend voor het vergroenen 
en aantrekkelijk maken van het speelplein aan de Rode Kruislaan. Wij willen een grotere speelwaarde voor de kinderen 

en een groenere speelomgeving. We waren blij verrast toen wij in september te horen kregen dat de subsidie toegekend 
is.  Wij willen jullie via deze weg informeren dat wij hier mee aan de slag zijn gegaan samen met de scholen, de 

Kinderkoepel, stichting Push en de Gemeente Hellevoetsluis. Om ons idee met jullie te delen zal er op een later moment 
een bijeenkomst zijn om u te informeren. Als u vragen of suggesties heeft, of eventuele sponsoring in materiaal 

of financiën, kunt u ons bereiken via emailadres: speelpleinrkl@hotmail.com. 
 

Hartelijke groet, 
Patricia Kooijman en Kim van Zetten 
 

Ik wens u een mooie week toe met gezellige Sintmomenten. 
Marca 
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