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        woensdag 18 november 2020 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Zoals u weet is Sinterklaas weer in het land. Door middel van deze brief, willen wij u graag op 
de hoogte brengen van de Sintviering dit jaar. In verband met de Covid-19 maatregelen 
kunnen wij helaas de aankomst van Sinterklaas niet vieren op het schoolplein. De Sintviering 
wordt met de kinderen per groep in de gymzaal gevierd. De leerkrachten maken zelf foto’s 
van deze dag. De foto’s zijn terug te vinden op de Schoolapp.  
 
Belangrijke data: 
Op dinsdag 24 November mogen alle kinderen een schoen zetten op school. Zou u deze 
maandag 23 November al mee willen geven? Graag voorzien van een sticker met naam.  
 
Op woensdag 25 november hebben de kleutergroepen pietengym van Meester Stephan. De 
kinderen mogen met pietenpakken naar school toe komen.  
 
Dinsdag 1 december hebben de groepen 3 tot en met 8 pietengym. Zij mogen ook verkleed 
naar school komen.  
 
Vrijdag 4 december komt Sinterklaas naar de Vreewijkschool. In de ochtend zal er muziek 
klinken op het voorplein locatie Groenezoom. De kinderen worden op reguliere tijd in de klas 
verwacht. Zij mogen verkleed komen als Sint of Piet. De groepen 5 t/m 8 spelen deze dag met 
elkaar het Dobbelspel. Nadere informatie volgt nog via de leerkracht. Eten en drinken wordt 
op deze dag verzorgd. De kinderen zijn om 12.45 uur uit.  
 
De brief is terug te vinden op de nieuwe app Schoolunited. Is het nog niet gelukt om u aan te 
melden en heeft u hier hulp bij nodig? Dit is aan te vragen bij Juf Souad, medewerkster 
ouderbetrokkenheid.  
 
Het zijn nog twee drukke en gezellige weken. We wensen iedereen veel plezier. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Sinterklaascommissie van de Vreewijkschool. 
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