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Beste ouders/verzorgers,

De Sint is in het land! Traditioneel staan ook bij ons op school weer allerlei vieringen en
activiteiten gepland in november en december. De aftrap wordt deze week gegeven door
de ambassadeurs van onze goededoelenactie. Een overzicht van alle data en afspraken.
Binnenkort start de inzamelactie voor de Voedselbank. Waarom is voor dit goede
doel gekozen?
Trix Derriks, directeur: “De wens om vanuit de school een goed doel te steunen, bestond
al langer. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich realiseren dat wij het goed
hebben, maar dat dit niet vanzelfsprekend is; dat mensen om ons heen of elders in de
wereld onze steun nodig hebben. In het verleden zijn er ook al acties geweest op school.
Vorig jaar is besloten om dit meer continuïteit te geven en er beleid op te maken. Door
een aantal ouders, in samenspraak met MR en directie, zijn criteria vastgesteld waar
het goede doel aan moet voldoen: herkenbaar, dicht bij huis en met actieve, creatieve
betrokkenheid van de kinderen. Ze moeten hun talenten kunnen inzetten – organiseren,
schrijven, fotograferen, vertellen – en betrokken zijn bij de resultaten van de actie. De
Voedselbank voldoet hier helemaal aan. Na de eerste succesvolle inzamelactie vorig jaar
hebben we besloten een structurele samenwerking aan te gaan voor drie jaar. De
organisatie is in handen van de commissie Goede Doelen, die bestaat uit ouders Silvia
Russel en Larissa de Meijer-Keijzer.”
Wat gaat er in het kader van de inzamelactie gebeuren in de komende weken?
Silvia Russel: “Afgelopen maandag hebben tien enthousiaste ambassadeurs – kinderen
uit de groepen 6, 7 en 8 – samen met hun ouders een bezoek gebracht aan de
Voedselbank. Ze hebben een kijkje mogen nemen achter de schermen van het
distributiecentrum in Amsterdam. Ze hebben geleerd hoe de Voedselbank werkt en
waarom dat werk zo hard nodig is. Ze hebben foto’s en aantekeningen gemaakt en gaan
hierover vertellen in hun eigen klas om ook de andere kinderen te enthousiasmeren.
Daarnaast zullen ze in de digitale schoolkrant verslag uitbrengen van wat ze hebben
geleerd.”
Larissa de Meijer-Keijzer: “In week 50, de week na Sinterklaas, worden de leerlingen
uitgenodigd om voedsel in te zamelen, zoals pasta, couscous en rijst. Hiervoor zullen net
als vorig jaar een paar kratten bij Marcel worden neergezet. Nieuw is dat we ook dozen
uitdelen aan de kinderen die ze gevuld weer kunnen meenemen. De ambassadeurs
kwamen gelijk op ideeën om in te zamelen bij buren, hun sportclub of andere
verenigingen. Wie daar de voorkeur aan geeft, kan ook geld doneren voor bijvoorbeeld

de huur van het pand, de aanschaf van luiers en dergelijke. Die bijdragen kunnen in een
dichte envelop op naam van de Voedselbank worden afgegeven bij Marcel.
Vorig jaar heeft onze actie 20 volle kratten opgeleverd. We hopen natuurlijk ook nu op
een mooie opbrengst! Rond Pasen gaan we dezelfde inzamelactie herhalen. In die periode
is er weinig voorraad bij de Voedselbank.”
Maar eerst komt de Sint natuurlijk op school. Op welke manier wordt zijn komst
dit jaar gevierd?
Astrid van Dijk, adjunct-directeur: “Daar hebben alle ouders in oktober al een brief
over ontvangen. We verwachten dat Sinterklaas weer de kleurrijke Pietjes meebrengt,
net als vorig jaar. We gaan hem wakker zingen bij het Lloyd Hotel en daarna zal hij een
bezoek brengen aan de VVE en de groepen 1 tot en met 4. Alle leerlingen krijgen die dag
ook een cadeautje. Voor de meeste kinderen is dat al spannend genoeg, dus verder
proberen we het zo rustig mogelijk te houden. De kinderen mogen wel hun schoen zetten
op school, maar dan een die ze maken met de hele klas en waar ze hun briefjes,
tekeningen en vragen in kunnen doen. Samen met de juf of meester vragen ze aan
Sinterklaas een klassikaal cadeau. Dat kan een spelletje zijn, een boek of duurzaam
speelgoed dat ze heel graag willen hebben en waar ze samen van kunnen genieten.
Het Sinterklaasjournaal kijken we niet meer op school. Veel kinderen zien het thuis al
en het bleek in de praktijk voor veel onrust te zorgen. Het zijn drukke werkweken voor
de kinderen in aanloop naar de kerstvakantie en te veel drukte rond de feestdagen komt
de concentratie niet ten goede. Dus we streven naar gezellige, leuke en rustige
feestdagen in december, waar alle kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig bij
voelen.”
Kerst wordt gevierd volgens traditioneel en succesvol recept?
Astrid: “Jazeker, met een kerstdiner in de klas met alles erop en eraan: sfeervolle
versiering, zelfbereid lekkers en met obers – vaders - in hun netste pak. Voor de ouders
is er in de hal een gezellig samenzijn met een drankje en de inmiddels overbekende soep
van meester Marcel. Ook de wensdoosjes zijn een traditie die we er graag in houden.
Voor Kerst en Sint geldt dat het geen snoepfeesten moeten worden. Natuurlijk hoort
lekkers erbij, maar gezond kan ook gezellig zijn en we hopen dat alle ouders daar
rekening mee willen houden. Voorop staat het samenzijn en de inhoud van het feest.”
Waarom hecht de Piet Hein aan deze vieringen?
Astrid: “We willen kinderen graag meegeven dat rituelen en feesten belangrijk zijn. Ze
geven een gevoel van saamhorigheid en vertellen iets over de omgeving en de cultuur
waarin ze opgroeien. Niet alleen Sint en Kerst, maar ook verjaardagen en meesters- en
juffendag worden uitgebreid gevierd. We staat ook stil bij tradities en feestdagen uit
andere culturen, zoals bijvoorbeeld het Suikerfeest. We willen dat de leerlingen zich
bewust zijn van eigen en andere tradities, omdat dit bijdraagt aan een open en
respectvolle samenleving.”

Voor de agenda!
Donderdag 19 november
Dinsdag 24 november
Woensdag 25 november
Vrijdag 27 november
Vrijdag 4 december
Week 7 – 11 december
Maandag 7 december
Woensdag 16 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december

Donderdag 14 januari

14.15 uur: voorstelling groep 1/2B
Klassikaal schoen zetten groep 1 t/m 8
Klassikaal schoen vinden groep 1 t/m 8
14.00 uur: voorstelling groep 3A en 4B
Sinterklaasfeest, groep 1 t/m 4 om 12.30: uur vrij
Inzamelactie voor de Voedselbank
9.00-11.00 uur: school versieren Kerstmis o.l.v. Marcel
Open podium Kerst
12.30 uur: gr. 1 t/m 8 vrij i.v.m. voorbereiden Kerstdiner
17.45-18.45 uur: Kerstdiner met inloop vanaf 17.30 uur
12.30 uur: gr. 1 t/m 8 vrij
Kerstvakantie t/m 4 januari 2016 (maandag 4 januari
groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. studiedag team)
19.30-21.00 uur: thema-avond PBS + Leefstijl voor ouders
en Nieuwjaarsborrel

Wilt u meer weten over het bezoek aan de Voedselbank of zelf meedoen? Lees dan het
verslag van de ambassadeurs in de digitale schoolkrant op www.pietheinnieuws.nl en meld
u aan bij goededoelpiethein@gmail.com.

