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Agenda 
 

5 december 

Sinterklaasviering 

 

11 december  

Samen een bakkie doen 

 

12 december 

Hooizolder groep 7 ‘pieperpracticum ’ 

 

17 december 

School op Seef; fietslichtcontrole  

 

19 december 

Kerstviering 

 

20 december 

Kersttoneelstuk door de leerkrachten  

 

21 december 

‘s Middags alle leerlingen vrij 

 

24 december t/m 4 januari  

Kerstvakantie 

 

7 januari 

Eerste schooldag in 2019 

 

16 januari 

MR vergadering 19.45 uur 

 

22 januari 

Hooizolder groep 1 Bouwen  

 

23 januari 

Start Nationale voorleesdagen 

Hooizolder groep 2 Bouwen  

Spelletjesmiddag groepen 5 t/m 8 

 

24 januari 

OR vergadering 20.00 uur 

 

30 januari 

Open Dag  

Hooizolder groep 3 Bouwen  

 

4 februari 

Samen een bakkie doen 

‘t Wilgenblaadje 

Voor de veiligheid van onze leer-

lingen in de Valkweg! 



In je sas op De Wilgen 

Sinterklaasfeest 

Woensdag 5 december wordt de Sint met zijn pieten omstreeks 8.30 uur op school verwacht.  

Alle ouders zijn van harte welkom bij het ontvangstprogramma in de hal van de school. Vrijwel de gehele 
ochtend brengt de Sint een bezoek aan de onderbouw. Echter het laatste half uur zal de Sint een blik-
sembezoek brengen aan de bovenbouw. We hebben gewoon school tot 12.30 uur!  

 

Hulppieten 

Op 5 december mogen alle kinderen verkleed als Piet naar school-
komen. Alle soorten pieten zijn welkom! 

 

Fietscontrole  

De donkere wintermaanden zijn weer in aantocht en dan is het uiteraard erg 
belangrijk dat je goed zichtbaar bent op de fiets. Daarom willen wij op maan-
dagochtend 17 december vanaf 08.10 uur een fietsencontrole houden. Er 
zal gekeken worden naar de verlichting, maar ook naar bv. de remmen van 
de fiets van uw kind. Wij zouden het op prijs stellen als u zelf van tevoren de 
fiets van uw kind zou willen nakijken. We hopen dat alle kinderen maandag 
17 december op een veilige fiets naar school komen!  

 

Pepernoten bakken 

Leuk om samen met uw kinderen te doen!  

Voor ongeveer 70 stuks 

250 gram zelfrijzend bakmeel 

125 gram donkerbruine basterdsuiker  

4 theelepels speculaaskruiden 

mespunt zout 

100 gram koude harde boter 

6 eetlepels melk 

Deze pepernoten zijn snel gemaakt, verwarm je oven dus vast voor op 175 graden.  

In ongeveer 25 minuten zijn ze klaar!  

Redactie ’t Wilgenblaadje: Marianne Bor – van den Berg en Hans Visser. 

Obs De Wilgen,  Valkweg 4, 3362 GH Sliedrecht. Tel: 0184-413788.   

E-mail: info@obsdewilgen.nl   www.obsdewilgen.nl 

Foto’s, in groot formaat, van allerlei activiteiten kunt u op onze website vinden:   

https://goo.gl/NeDriz. 

Publicatie van informatie en beeldmateriaal uit deze uitgave   

mag uitsluitend plaatsvinden na toestemming van de directie. 

De volgende nieuwsbrief zal naar verwachting op 11 december verschijnen. 
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