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Agenda 
vr 4 december Sinterklaasviering, alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.30 uur 
vr 18 december kerstviering, alle leerlingen zijn ’s middags vrij 
ma 21 december t/m v 4 januari kerstvakantie 
ma 4 januari studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 
 
 

Nog drie nachtjes slapen...  
Aanstaande zaterdag is het weer zover: Dan kunnen we 
hopelijk Sinterklaas welkom heten in ons land! Hopelijk, 
want corona maakt wel alles anders. Sinterklaas is 
tenslotte een zeer oude man, die vanuit een ander land 
deze kant op moet komen.  
 
We hebben al wel wat teamsessies met hem gehad. De 
ene keer zagen we alleen de baard, dan weer een 
plafond en de laatste keer zagen we rook. We gaan er 
vanuit dat we het Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december 
op school gaan vieren. Misschien via een digitale 
verbinding of met hulpsinten. We zijn hierover druk in 
overleg met Sinterklaas. Wel is al duidelijk dat de leerlingen om 12.30 uur uitgaan en in de middag 
vrij zijn. Meer over de Sinterklaasviering volgt in de volgende Kwikflits. 
 
Daarnaast geven we u korte informatie over het Sinterklaasfeest in de groepen 5 tot en met 8. Zij 
vieren het feest met surprises: een mooie knutsel waar het cadeautje in verstopt wordt. Op zoek 
naar inspiratie? Op het internet zijn een heleboel voorbeelden van surprises te vinden.  
Deze week worden de lootjes getrokken en weet uw kind voor wie de surprise gemaakt zal moeten 
worden.  

• De surprise kan worden meegegeven vanaf donderdagochtend 3 december. 

• De surprises krijgen dan een mooi plekje in de klas en de kinderen kunnen alvast alle 
surprises bekijken. 

• De surprise hoeft niet in cadeaupapier verpakt te worden. 
• Het gedicht graag in een envelop zonder naam, aan de buitenkant van de surprise 

bevestigen. Zo blijft het tot vrijdag een verrassing voor wie de surprise gemaakt is.  

• Houdt u er rekening mee dat uw kind de surprise donderdag 3 december zelf naar binnen 
kan tillen, in verband met de huidige maatregelen?  

Wij wensen alle kinderen veel knutselplezier! Samen maken we er een mooi feest van.  
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Geen open huizen en open dagen bij VO-scholen 

Vanwege corona hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in de Kernprocedure Amstelland 
besloten geen open huizen en geen open dagen te organiseren. Wel zal iedere school in digitale 
vorm een alternatief aanbieden. De scholen in de Kernprocedure Amstelland zullen voor de huidige 
groep 8 leerlingen eigen kennismakingsactiviteiten organiseren, zonder ouders of andere 
volwassenen. De activiteiten zullen op de websites van de individuele scholen worden 
gepubliceerd. De open huizen en open dagen zoals in de onlangs verschenen Schoolkeuzegids 
Kernprocedure Amstelland 2021 vermeld, komen daarmee te vervallen. Wij adviseren u om de 
websites van de VO scholen nauwlettend in de gaten te houden. Hierop wordt de actuele 
informatie weergegeven. 
 

Nieuwsbrief van Videt 
Voor de nieuwsbrief van Videt met de activiteiten voor de jeugd in Uithoorn klikt u op het 
onderstaande logo van Uithoorn voor Elkaar. 

 

https://mailchi.mp/4c85028d9f54/uithoornvoorelkaar-7996485?e=973153f121

