
OUDERMEMO 

SPECIAL SINT-EDITIE 

Surprise 

De kinderen van 

groep 5 tot en 

met 8 hebben 

lootjes getrok-

ken voor surpri-

se. 

Het is altijd weer 

spannend voor wie je een surprise 

moet maken en vooral wie er een 

surprise voor jou moet maken, maar 

dat houden we natuurlijk nog even 

geheim…! 

Op donderdag 2 december brengen 

alle kinderen van deze groepen hun 

surprise ‘s morgens mee naar school. 

We maken er een echte tentoonstel-

ling van. 

Helaas is het voor ouders niet moge-

lijk om na schooltijd de surprises te 

komen bewonderen. De leerkrach-

ten zullen uiteraard foto’s delen van 

alle prachtige knutselwerken.  

Aankomst Sinterklaas 

Sinterklaas brengt op vrijdag 3 december zoals altijd een bezoek aan de Petteflet. We kunnen 

bijna niet wachten tot het zover is. 

De aankomst van Sinterklaas zal dit jaar anders verlopen dan we gewend zijn.  

Het is de bedoeling dat de kinderen op vrijdag 3 december naar 

hun eigen klas gaan. Daar wachten ze op de andere kinderen. De 

kinderen van groep 1 tot en met 4 zetten alvast hun feestmuts op. 

Sinterklaas wacht de kinderen dit schooljaar binnen op. Hij ont-

vangt de kleuters in de speelzaal om daar het sinterklaasfeest te 

vieren. De kinderen van groep 3/4 ontvangen de Sint later in de 

ochtend in hun eigen groep. 

De kinderen van groep 5 tot en met 8 gaan de surprises bewonde-

ren, gedichten voorlezen en cadeautjes uitpakken. 

Het belooft een gezellige dag te worden!  

AGENDA 

25 november schoen zetten 

2 december 1/2: pepernoten bakken 

  3/4: bezoek aan kasteel 

  5 t/m 8: surprises meebrengen 

3 december Sinterklaasviering 

Schoen zetten en bezoek aan kasteel 

Ook dit jaar mogen alle kinderen van de Petteflet 

hun schoen zetten op school.  

Dat doen we vandaag: op don-

derdag 25 november. De kin-

deren hebben die dag allemaal 

gym, dus hebben ze meteen  

hun gymschoen gezet. 

Op donderdag 2 december 

gaan alle kinderen van groep 

3/4 een bezoek brengen aan het 

kasteel van Sinterklaas in Hel-

mond.  

VRIJDAG 3 DECEMBER: SINTERKLAAS OP DE PETTEFLET 


