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AANKOMST SINTERKLAAS DONDERDAG 5 DECEMBER 

Ook dit jaar zal Sinterklaas samen met zijn pieten een 
bezoek brengen aan de kinderen op de Remigiusschool. 
Omdat hij ’s morgens al vroeg zal arriveren houden alle 
kinderen hun jassen aan als ze op school komen en 
wachten ze in de klas totdat iedereen er is. Daarna zullen 
ze als groep naar het schoolplein gaan om daar Sinterklaas 
op een gezellige manier welkom te heten met liedjes en 
dansjes. Uiteraard is iedereen welkom op het schoolplein, 
maar omdat we er voor alle kinderen een gezellige 
ontvangst van willen maken hebben we een verzoek aan U:  
Wilt U als “grote” volwassene a.u.b. achter de kinderen 
gaan staan, het is per slot van rekening een kinderfeestje 
en zij willen alles graag goed kunnen zien! Ook willen wij U 
vragen om Sinterklaas en zijn gevolg, met hun 
vervoersmiddel, een ruime doorgang te bieden aan het 
Droopad zodat zij veilig op het schoolplein kunnen 
arriveren. Laat hiervoor de poort vrij, plaats geen fietsen bij 
het hek en ga op het schoolplein staan.  
Namens alle kinderen alvast bedankt!   .                                                                              
 
 

EEN DIKKE ZOEN VOOR ALLE HULPOUDERS 

In deze gezellige tijd  

Wil ik graag even wat kwijt. 

Ouders die naast hun gezin en soms met een drukke baan 

Ook nog tijd vinden om voor de Remigius klaar te staan 

Zoveel te regelen, nooit klagen en met veel lol 

Niets is ze vaak te dol 

Zonder jullie zijn al onze mooie activiteiten en feestjes niet te doen 

En daarom voor jullie een hele dikke zoen! 

 
Groetjes van een trotse juf  
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

 
 
 
 
 

 

5 december Sinterklaas 

13 december Koffie-/theemoment 08.30-09.30 uur 

19 december Kinderen om 12.30 uur vrij i.v.m. kerstviering ‘s avonds 

19 december Kerstviering 17.30 – 19.00 uur 

20 december 12.00 uur alle groepen vrij  

21 december t/m 5 januari  Kerstvakantie 
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