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Sinterklaas 2018
Dit is de feestkrant van 2018. In deze krant vindt u alle informatie rondom
Sinterklaas en Kerst. Deze krant is voor iedereen, zowel voor
ouders/verzorgers als voor de kinderen.
De feestkrant bestaat uit twee kanten; aan de ene kant de Sintkrant en
aan de andere kant de Kerstkrant. Momenteel heeft u de Sintkrant voor u
liggen. Door de feestkrant om te draaien heeft u de Kerstkrant voor u
liggen.
Bewaar deze krant goed.

In deze periode kan het
voorkomen dat uw kind
iets langer op school blijft,
omdat iets versierd of
afgemaakt moet worden.
Duurt dit te lang of wilt u
weten waar uw kind is, bel
dan gerust even naar
school.
telefoonnummer:
020-6967866

Sinterklaas in Nederland
Dit jaar komt Sinterklaas met de Pieten op zaterdag 17 november in
Nederland aan. De stoomboot zal in Zaandijk aanmeren. In een speciale
uitzending van het Sinterklaasjournaal is de intocht te zien op zaterdag 17
november om 12:00 uur bij Zapp op NPO 3.

Maandag 12 november is het Sinterklaasjournaal gestart. Het journaal is
iedere werkdag te zien om 18:00 uur bij Zapp op NPO 3.

Lieve kinderen van de Ster,
Sinterklaas werkt een paar maanden per jaar ontzettend hard
om iedereen in Nederland een mooi feest te bezorgen.
Verlanglijstjes lezen, cadeaus regelen, strooigoed verzorgen,
het grote boek bijwerken… Het is bijna teveel voor één man.
Als het pakjesavond is geweest en hij weer terug is in Spanje
moet hij altijd wel even bijkomen van alle drukte.
Toch kan Sinterklaas moeilijk stilzitten en na een paar weken
uitrusten wil hij eigenlijk wel weer wat ondernemen! Hij heeft
al het een en ander geprobeerd: kantklossen, schaapscheren,
fierljeppen.. Allemaal hobby’s die hem even heel leuk leken
maar die later toch begonnen te vervelen.
Weten jullie een leuke hobby voor de Sint? Misschien dat jullie
mij op de Ster kunnen helpen.
Liefs,
De Hoofdpiet

Websites
Op het internet zijn verschillende websites te vinden over het
Sinterklaasfeest.

www.sinterklaasjournaal.ntr.nl

www.declubvansinterklaas.nl

www.sint.nl

www.minipret.nl/Sinterklaas-spelletjes

http://sinterklaasgouda.nl/

De dag van het grote feest
De leerlingen van de Ster en de Sterretjes vieren samen het feest. Nu
hopen dat Sinterklaas en de Pieten met de cadeaus veilig in Nederland en op
de Ster aankomen.
De peuters en de kinderen uit de groepen Mars, Jupiter, Mercurius en
Aarde krijgen een cadeautje van Sinterklaas.
De kinderen van de groepen Neptunus, Venus en Saturnus kopen voor elkaar
een cadeautje en maken daarbij een surprise met een gedicht.

Surprises
De kinderen uit de groepen Neptunus, Venus en Saturnus trekken lootjes in
hun groep en kopen een cadeautje van €4,- voor het kind waar zij het
lootje van getrokken hebben. Op het lootje staat een klein verlanglijstje en
iets over het kind zelf: ik hou van zingen of ik zit op voetbal of ik hou van
lezen enz.

Het cadeautje wordt “verstopt” in een surprise. Dit is een door uw kind zelf
gemaakt knutselwerkje. Uw kind kan altijd wat hulp gebruiken van u of van
een broer, zus, kennis.

Houdt een kind van zingen, dan kan je bijvoorbeeld een microfoon maken en
het cadeau daarin doen.
Houdt een kind van voetbal, dan kan je bijvoorbeeld van een doos een
voetbalveld als surprise knutselen en het cadeautje daarin verstoppen. Of je
maakt met papier-maché een voetbal en doet het cadeautje in de bal.
Houdt een kind van lezen, dan kan je bijvoorbeeld van een doos een boek
maken en het cadeautje daarin doen.

Als uw kind materiaal nodig heeft voor de surprise, wat u thuis niet heeft,
dan kan uw kind aan de groepsleerkracht wat materiaal (te leen) vragen.

Op school kunnen de kinderen een paar keer na schooltijd extra hulp krijgen.
Als uw kind gebruik wil maken van deze extra hulp moet dit gemeld worden
bij de groepsleerkracht.

Zoek de woorden en streep ze door

De weken voor het Sinterklaasfeest

Zaterdag 17 november
Vandaag zitten we in spanning voor de televisie. Komt Sinterklaas dit jaar
veilig met de Pieten in Nederland aan? Je kunt dit zien op NPO 3, om 12.00
uur.

Maandag 19 november
Om 08.45 uur is er een startvoorstelling voor de kinderen en ouders. Iedereen
is welkom om 08.45 uur bij het podium. We zien u graag!

Vandaag trekken de leerlingen uit de groepen Neptunus, Venus en Saturnus
lootjes. Zorg dat niemand erachter komt, welk lootje er getrokken is.
Iedereen maakt een surprise met een gedicht voor degene die op het lootje
staat. In de surprise verstoppen ze een cadeautje van 4 euro. Veel kinderen
hebben het al eerder gedaan, maar toch kunnen ze wel hulp gebruiken. Zie
hiervoor ook in deze krant “surprises” knutselen.

Dinsdag 20 november
Om 15.00 uur oefenen de kinderen van niveau 1 t/m 8 de sinterklaasliedjes.

Woensdag 21 november.
De kinderen die het moeilijk vinden om zelf een surprise te maken, kunnen dit
vandaag op school doen. Als ze dit willen, moet dit even aan de leerkracht
laten gemeld worden. We doen dit na schooltijd vanaf 12.00 tot uiterlijk 14.00
uur.

Vrijdag 23 november
Om 10.00 uur oefenen de peuters en de startgroepen de sinterklaasliedjes.

Maandag 26 november
De peuters en de kinderen van niveau 1 t/m 8 mogen vandaag hun schoen
mee naar school nemen. Donderdag zetten we onze schoen, zingen we liedjes
en hopen we dat de schoen gevuld wordt.
Om 15.00 uur oefenen de kinderen van niveau 1 t/m 8 de sinterklaasliedjes.

Woensdag 28 november
De kinderen die het moeilijk vinden om zelf een surprise te maken, kunnen dit
vandaag op school doen. Als ze dit willen, moet dit even aan de leerkracht
laten gemeld worden. We doen dit na schooltijd vanaf 12.00 tot uiterlijk 14.00
uur.
Donderdag 29 november
Vandaag mogen we onze schoen zetten! Het is belangrijk dat alle kinderen
een schoen hebben meegenomen, zodat we erbij kunnen zingen en hij gevuld
kan worden.
Om 10.00 uur oefenen de peuters en de startgroepen de sinterklaasliedjes.

Vrijdag 30 november
Hebben Sinterklaas en de Pieten ons horen zingen en de schoenen gevuld?
Vandaag mogen de kinderen in hun schoen kijken.
De kinderen van de groepen Neptunus, Venus en Saturnus moeten vandaag
hun surprise mee naar school nemen. Vermeld op de surprise de naam van het
kind dat de surprise krijgt en hang het gedicht eraan. Verpak de surprise in
een ondoorzichtige vuilniszak en schrijf daar je eigen naam op.

Maandag 3 december
De kinderen van niveau 1 t/m 8 krijgen vandaag Pietengym. Als ze
pietenkleding hebben, mogen ze dit meenemen.

Woensdag 5 december
Sinterklaas en de Pieten komen naar de Ster!
De kinderen van de Sterretjes zijn vandaag om 12.00 uur vrij.
Het programma voor deze dag staat op de volgende pagina.

Het programma voor woensdag 5 december
8.30 uur
De school gaat open. Alle kinderen gaan naar hun eigen lokaal.

8.45 uur
Nu met z’n allen goed zingen, zodat Sinterklaas en de Pieten ons van ver al
kunnen horen. Ouders zijn hierbij van harte welkom.

9.15 uur
Alle kinderen gaan naar hun eigen klas.
Dit is voor de ouders het moment om afscheid te nemen en naar huis te
gaan.

Sinterklaas en de Pieten komen in alle groepen op bezoek.
In de klas hebben de kinderen de gelegenheid om handjes te geven en iets te
vertellen.

De kinderen van groep Neptunus, Venus en Saturnus beginnen met de
surprises. We verwachten weer mooie surprises en leuke gedichten.

12.00 uur
Het feest is afgelopen. De kinderen kunnen wel wat hulp gebruiken bij het
tillen van hun werkjes en cadeau, daarom is het handig als de kinderen
worden opgehaald in de klas.

We wensen iedereen een fijne Sinterklaasavond toe!

Kleurplaat

Kerst 2018
Dit is de feestkrant van 2018. In deze krant vindt u alle informatie rondom
Sinterklaas en Kerst. Deze krant is voor iedereen, zowel voor
ouders/verzorgers als voor de kinderen.
De feestkrant bestaat uit twee kanten; aan de ene kant de Kerstkrant en
aan de andere kant de Sintkrant. Momenteel heeft u de Kerstkrant voor u
liggen. Door de feestkrant om te draaien heeft u de Sintkrant voor u liggen.
Bewaar deze krant goed.

In deze periode kan het
voorkomen dat uw kind iets
langer op school blijft, omdat
iets versierd of afgemaakt
moet worden.
Duurt dit te lang of wilt u
weten waar uw kind is, bel
dan gerust even naar school.
telefoonnummer:
020-6967866

De weken voor het kerstfeest
Woensdag 5 december
We gaan om 12.15 uur de school in kerstsfeer brengen.
We zouden het heel fijn vinden als er ouders zijn die ons hierbij zouden
willen helpen! We hopen op een grote opkomst.

Maandag 10 december
Vandaag is er voor de peuters en de startgroepen een kerstochtend. Er
vinden voor hen in de ochtend allerlei kerstactiviteiten plaats.

Dinsdag 11 december
Om 15.00 uur oefenen de kinderen van niveau 1 t/m 8 de kerstliedjes.

Vrijdag 14 december
Om 10.00 uur oefenen de peuters en de startgroepen de kerstliedjes.

Maandag 17 december
Vanaf vandaag kunnen de kinderen van de groepen Venus, Neptunus en
Aarde een bord, bestek en een glas of beker naar school meenemen. Dit
graag in een plastic tasje met hun naam erop, zodat we het na de maaltijd
weer meteen mee naar huis kunnen geven.

Dinsdag 18 december
Voor de niveaus 3 t/m 8 is er een kerstmiddag. In de middag vinden er voor
hen allerlei kerstactiviteiten plaats.
Om 15.00 uur oefenen de kinderen van niveau 1 t/m 8 de kerstliedjes.

Woensdag 19 december
Om 10.00 uur oefenen de peuters en de startgroepen de kerstliedjes.

Donderdag 20 december
In de ochtend oefenen de kinderen om 11.00 uur voor de laatste keer
met dansen en zingen.

De kinderen van de Ster en de Sterretjes zijn vandaag om 12.00 uur vrij.
Vanavond is het kerstdiner en geven de kinderen een optreden.

Het programma voor deze dag staat op de volgende pagina.

Vrijdag 21 december
De kinderen van de Ster zijn vandaag om 12:00 uur vrij. De sterretjes zijn
vandaag gewoon open tot 13.30 uur.

LET OP! DE KINDEREN VAN DE STER ZIJN OM 12.00 UUR VRIJ. ER IS
VANDAAG GEEN OVERBLIJF!

We wensen alle ouders en kinderen een hele fijne vakantie toe. Maandag 7
januari hebben de leerkrachten een studiedag en zijn de kinderen vrij.
Dinsdag 8 januari zien we jullie allemaal graag weer terug.

Het programma voor donderdag 20 december
11.00 uur
Vandaag oefenen de kinderen nog één keer voor vanavond.

12.00 uur
Alle kinderen gaan om 12.00 uur naar huis. Er is geen overblijf!

12.00 uur tot 17.00 uur
De klassen en de hallen worden door de leerkrachten mooi gemaakt voor het
kerstdiner van vanavond.

17.00 uur
Alle kinderen van De Sterretjes en De Ster komen op school. Het eten kunt
u in de hallen of in de groep afgeven.
De kinderen gaan naar de klas om te eten, de ouders zijn in het speellokaal
van harte welkom voor een hapje en een drankje.

18.30 uur
Voor de peuters is het kerstdiner voorbij en is het tijd om naar huis te gaan.

De kinderen van De Ster treden op. Alle ouders zijn van harte welkom om
te komen kijken naar dit optreden.
Na het optreden gaan alle kinderen terug naar hun eigen klas.
We willen graag dat de ouders de kinderen bij de klas ophalen.

De kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar huis.

De kerstmaaltijd
Op donderdag 20 december is er voor de kinderen een kerstdiner.
Vanaf maandag 17 december kunnen de kinderen van de groepen Venus,
Neptunus en Aarde een bord, bestek en een glas of beker naar school
meenemen. Dit graag in een plastic tasje met hun naam erop, zodat we het
na de maaltijd weer meteen mee naar huis kunnen geven. In de andere
groepen zorgt de leerkracht hier zelf voor.
Uiterlijk donderdag 20 december om 12.00 uur moet het op school zijn zodat
de leerkrachten de tafels kunnen dekken.

De peuters en de kinderen van groep Mars en Jupiter eten in de klas, de
groepen Mercurius, Venus, Aarde, Neptunus en Saturnus hebben een buffet
op de gang.

Wij vinden het leuk om een gevarieerd menu te hebben en we vragen dan
ook aan alle ouders om een hapje te maken voor de kinderen.
Als alle ouders iets maken, hoeft het ook niet zo'n grote hoeveelheid te zijn.
Wat u wilt maken mag u natuurlijk zelf weten.

De ouders die tijdens de maaltijd op school willen blijven, kunnen onder het
genot van een hapje en een drankje gezellig samen zijn in het speellokaal.
De school zorgt voor een drankje, we vragen de ouders om voor een hapje
te zorgen.

Tegen de tijd dat de Kerst er aan komt krijgt u met het infoblad een brief
mee met een strookje. Op het strookje kunt u invullen wat u voor de
maaltijd en/of de ouderborrel wilt maken.

Kleurplaat

