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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 

 
 

Er wordt gebouwd aan een extra lokaal 
Zoals u misschien weet, hebben we voor een aantal groepen een wachtlijst, doordat we niet 
genoeg lokalen hebben om alle aangemelde leerlingen aan te nemen. Gelukkig krijgen we na 
veel overleg van onze stichting met de gemeente binnenkort een noodlokaal in de kantine van 
de Brede School Legmeer.  
 
Dit lokaal maakt ruimte voor het starten van de vijfde groep 1 vanaf januari 2021. Deze groep 
zal boven naast de andere groepen 1 komen in het lokaal waar de groepen 3 en 4 gebruik van 
maken voor extra ondersteuning door juf Wilma. Dit betekent dat juf Wilma haar lessen vanaf 
januari 2021 in het nieuwe lokaal naast de kantine gaat geven. De wachtlijst voor vierjarigen in 
het schooljaar 2021-2022 is hiermee helaas nog niet weggewerkt.  
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Aanplant vierde Tiny Forest  
Op vrijdag 20 november jl. is het vierde Tiny Forest van De Kwikstaart aangeplant, het 
“Kwikstaartbos”, op de hoek van de Vogellaan en de Randhoornweg. Tiny Forests zijn 
dichtbegroeide inheemse minibossen, ongeveer ter grootte van een tennisbaan. Ze zijn niet alleen 
bedoeld voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Bij een Tiny 
Forest komt altijd een kleine open plek om buitenlessen te kunnen geven en om even lekker te 
zitten. Door de natuur dichterbij te brengen gaan kinderen deze onderzoeken, voelen en beleven. 
Wat is er mooier dan spelenderwijs leren en hen zo meer bewustzijn bij te brengen over de natuur. 
Daarnaast is een Tiny Forest een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten op een prettige en 
gezonde plek. Ook zorgt het voor verkoeling op warme dagen, verbetering van de luchtkwaliteit, 
meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Kijk voor meer informatie 
op www.ivn.nl/tinyforest  
 

 
 
Het Tiny Forrest is tot stand gekomen door IVN en Buurtbeheer. In samenspraak met de partners 
van in de Brede School Legmeer is het Tiny Forrest in de Legmeer gekomen. Iedere partner heeft 
of krijgt nog een Tiny Forrest toegewezen. Vandaar ook de oproep door Buurtbeheer aan 
buurtbewoners: Lijkt het u leuk om te helpen bij de zorg voor de vier Tiny Forests en het 
organiseren van activiteiten in samenspraak met de scholen, de kinderopvang, het plaatselijk IVN 
en Buurtbeheer, meldt u dan aan via buurtbeheer.legmeer@gmail.com  
 

De strijd is losgebarsten! 

Sinds de leerkrachten weten dat zij mogelijk de hulpsint kunnen worden, hangt de hele school  vol 
met verkiezingsposters! Zoals u weet is Sinterklaas op zoek naar een hulpsinterklaas die hem 
eventueel kan vervangen als Sint zelf niet in de gelegenheid is om op onze school te komen.   
 

 
 
Nou, dat hoefde hij maar één keer te melden, want heel veel leerkrachten hebben zich opgegeven 
om deze belangrijke rol te gaan vervullen. Kandidaten moesten een promotiefilmpje  en een 
verkiezingsposter maken. En die hangen dus overal in het gebouw.  Sint heeft aan de leerlingen 
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gevraagd of zij de Hulpsint willen kiezen. De leerlingen mogen stemmen op degene die zij het 
meest geschikt vinden, een hele spannende 
strijd dus!  
 
Ondanks dat Sint veilig vanuit het Pietenhuis 
werkt, was er voor alle leerlingen een 
chocoladeletter gebracht. Voor de jongsten werd 
die in de gymschoenen verstopt en bij andere 
groepen in de laatjes. Niemand werd 
overgeslagen. Sommige groepen waren 
zelfs overhoop gehaald, zodat leerlingen eerst 
de klas moesten opruimen voordat ze de 
chocoladeletter hadden gevonden.  
Afgelopen maandag werden de groepen 1 en 2 ook nog verrast door een leuke 
poppenkastvoorstelling over Sinterklaas en twee pieten.  
 
Volgende week vrijdag is het dan zover: Zou Sinterklaas op De Kwikstaart komen? Ja of nee? Het 
is nog afwachten!  
Het is in ieder geval al wel bekend dat de school op vrijdag 4 december op de gebruikelijke tijd 
opengaat, om 08.20 uur, en dat de kinderen om 12.30 uur uit zijn en ’s middags vrij. Wilt u uw kind 
deze dag gewoon een 10-uurtje meegeven? We kijken uit naar deze spannende maar leuke dag!  
 
Ter herinnering: de gemaakte surprises van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 verwachten wij 
donderdagochtend 3 december al op school, zodat we deze alvast een plekje kunnen geven en er 
wat langer van kunnen genieten! De surprise hoeft niet ingepakt te worden en we willen u 
vragen om het gedicht in een envelop zónder naam aan de buitenkant van de surprise te 
bevestigen.   
 


