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Beste ouders/verzorgers,

December is traditioneel een gezellige maand op school, een tijd waarin het gonst van de
activiteiten. De Sintviering, het kerstdiner, het optreden van het kerstkoor en de
inzameling voor de Voedselbank: in deze themabrief zetten we alle evenementen even
voor u op een rij.
Komt Sinterklaas dinsdag langs op de Piet Hein?
Astrid van Dijk, adjunct-directeur: “We hebben ons laten vertellen dat hij weer logeert
in het Lloyd Hotel, dus we gaan hem daar wakker zingen. Meteen om 8.45 uur gaan we
met de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 zingend onder zijn raam staan. De ouders
zijn daarbij natuurlijk ook van harte welkom. Daarna zullen Sint en zijn pieten vast
willen meelopen met de kinderen om een bezoekje te brengen aan de klassen in de
onderbouw. Speciaal voor de Piet Hein vraagt de Sint, naast de roetveegpieten, ook
altijd de kleurpietjes mee; zij hebben de kleuren van ons schoollogo. We kijken met z’n
allen uit naar een gezellig weerzien en een kleurrijk spektakel.”
Een dag later wordt de school versierd voor kerst?
Astrid: “Op woensdagochtend 6 december gaan we de school inderdaad onderdompelen
in de kerstsfeer. Ouders die dat leuk vinden om te doen, kunnen zich aanmelden bij
Marcel. We kunnen zeker nog wat helpende handen gebruiken.”
Een week later is er de Voedselbank-actie. Wat houdt dit in?
Marcel de Haan, conciërge, namens de Goede Doelen Commissie: “Ieder jaar met Kerst
en in april zamelen we voedsel in voor de Voedselbank. Deze actie wordt georganiseerd
door de ambassadeurs, dit zijn kinderen van de groepen 6 tot en met 8. Dit jaar zijn het
er maar liefst 13! Zij krijgen ondersteuning van de Goede Doelen Commissie, die bestaat
uit twee ouders en mezelf. De kinderen bedenken zelf wat ze voor de actie allemaal
willen doen. We zijn op bezoek geweest bij de Voedselbank en de ambassadeurs
vertellen op school wat ze daar hebben gezien, en waarom voedsel inzamelen zo
belangrijk is. Er zijn kinderen die posters of een boekje maken, anderen schrijven een
stukje voor de digitale schoolkrant, nog een andere groep ambassadeurs gaat de klassen
langs met een zelfgemaakte powerpoint-presentatie… In de week van 11 tot en met 15
december staan de doosjes klaar bij de klassen. Daarin verzamelen we houdbare en
voedzame voedingswaren, zoals pasta, rijst, groente in blik en pakken soep. De

ambassadeurs staan bij de ingang van de school en zullen precies vertellen wat de
bedoeling is. We hopen natuurlijk ons record van vorig jaar te verbreken!”
Het kerstkoor is ook alvast met de repetities begonnen?
Astrid: “Het kerstkoor – kinderen uit de bovenbouw en een aantal ouders – repeteert
iedere woensdag om 13 uur. Muziekleraar Peter heeft weer een mooi repertoire
samengesteld en begeleidt de kinderen op het keyboard. Het koor treedt op aan het
begin van het kerstdiner, op 21 december vanaf 17.30 uur. Een dag eerder, op
woensdagmiddag 20 december, gaan ze optreden voor publiek in het Lloyd Hotel.”
Op 21 december is er het kerstdiner, traditioneel een van de hoogtepunten van het
jaar voor de kinderen. Wat staat er dan op het programma?
Astrid: “De kinderen zijn uit om 12.30 uur om het kerstdiner te kunnen voorbereiden.
De bedoeling is dat iedereen iets lekkers meeneemt, zodat er een gevarieerd menu op
tafel komt. Bij de klassen zal een lijstje hangen waarop iedereen van tevoren kan
aangeven wat hij of zij wil klaarmaken.
Die middag gaan de schooldeuren weer open om 17.30 uur. Het kerstkoor heet iedereen
een warm welkom met een mooi optreden. Om 17.45 uur worden de kinderen in hun klas
verwacht. Daar staat de feesttafel klaar en de ouders zorgen voor de bediening. Het
diner is klaar rond 18.45 uur. In de tussentijd worden de ouders in de hal beneden
getrakteerd op linzen- en erwtensoep en glühwein.”
Op vrijdag 22 december is er alleen in de ochtend les?
Astrid: “Klopt, de kinderen van alle groepen zijn die dag vrij vanaf 12.30 uur. De
kerstvakantie duurt voor onze kinderen een dagje langer: ons team start op maandag 8
januari met een studiedag, dus dan zijn de kinderen ook nog vrij. Ik wil ook alvast
meegeven dat we op donderdagavond 18 januari een informatieavond voor alle ouders
organiseren, met aansluitend nieuwjaarsborrel. We hopen iedereen dan te zien!”

Het team van de Piet Hein wenst allen kinderen en hun familie een gezellige
feestmaand!

De themabrieven zijn een initiatief van het team, om u beter te informeren over de
keuzes die we maken en het werk dat we achter de schermen verrichten. De eerder
verschenen themabrieven vindt u op www.basisschoolpiethein.nl onder de kop ‘Nieuws’.

