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Mededelingen vanuit de directie 

 

Dinsdag 26 november hebben we bezoek gehad van de inspectie. De inspecteurs hebben 
de groepen bezocht en gesprekken gehad met schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en 
ouders. 

In de nabespreking kregen we wederom het basisarrangement toegekend. De inspectie 
sprak haar waardering uit voor de kwaliteitscultuur binnen de school; de laagdrempeligheid 
voor ouders werd als zeer positief ervaren en ook het goede pedagogische klimaat binnen 
de school werd nog extra benoemd. 

We hebben het verslag nog niet ontvangen. In een volgend Slekske zullen we hieruit nog de 
highlights delen. 

 

Terugblik Sinterklaas op school 

 

Wat hebben de hartjes toch weer vol verwachting geklopt in de Sinterklaastijd! 
Sinterklaas had al een paar brieven naar de school gestuurd. Hierin gaf hij aan dat hij een 
rustige werkkamer wilde. Nou daar hebben de kinderen voor gezorgd. In de speelzaal werd 
een werkkamer ingericht met tekeningen, gedichtjes, bureau met koffiezetapparaat etc.  
Ook hadden de kinderen al op woensdag 27 november een verrassing gekregen. 
Maar nu was het 3 december geworden. Zou hij komen??? 

 



 

Ja hoor! Sinterklaas kwam (een klein beetje te vroeg) met tractor en wagen naar onze 
school. In de hal werd hij en zijn Pieten ontvangen door juf Liesbeth. Eerst werden er een 
aantal Sinterklaasliedjes gezongen: want bij een feestje horen liedjes. 
Alle groepen hadden iets ingestudeerd voor Sint. Sinterklaas en zijn Pieten genoten ook dit 
jaar weer van mooie dansjes en liedjes. De hoofdpiet gaf alle groepen een dikke 9.  
Na een korte pauze ging Sinterklaas en zijn Pieten naar alle groepen.  
Wat was het een heerlijk middagje 3 december voor klein en groot (ja want er waren ook 
papa’s/mama’s en opa’s/oma’s aanwezig). 
Alle kinderen kregen een zak vol lekkers en gingen met rode wangetjes om 3 uur weer naar 
huis. weer in Nederland.  
Op 5 december was de surprisemorgen in groep 5 t/m 8. Wat hadden de knutselpieten weer 
hun best gedaan met het maken van surprises en gedichten. Geweldig! In groep 1 t/m 4 
werd er nog een spellencircuit gespeeld. 
 

 
 
De mama van Jayden uit groep 3 maakte het volgende Sinterklaasgedicht: 
 
Sinterklaas was op zoek naar een nieuwe werkplek, 
Daarom stuurde hij 3 brieven naar de Basisschool Op de Slek. 
Hij vond zijn werkkamer niet meer zo leuk, 
Want die stond vol met oude meuk. 
Dus vroeg hij of de kinderen hem wilden helpen zijn kamer op te pimpen. 
En dat deden ze in de grote zaal op de gympen. 
Toen kwam hij aan op school in een mooi versierde aanhangwagen. 
Die door een rode tractor werd gedragen. 
Alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, overblijfouders en kinderen gingen mee naar binnen 
En toen kon het grote feest eindelijk beginnen. 
Iedere groep had een optreden ingestudeerd. 
Er werd gedanst, gezongen en zelfs juffrouw Bianca kreeg de spagaat geleerd 
Daarna kon iedereen even van de ranja en koffie en thee genieten. 
En al snel ging Sinterklaas naar iedere klas met zijn Pieten. 
In groep 1/2 had iedereen een tekening gemaakt en aan hem gegeven. 
Die lieve Sint is daar 20 minuten gebleven. 
Toen door naar 3/4 , zij hadden een paar kritische vragen. 
Hoe oud hij was, hoeveel Pieten er zijn en of hij altijd al een baard heeft gedragen. 

 



 

Met dank aan S.K.A.P. kreeg iedereen een grote zak vol snoepjes 
Ook de kinderen uit de oudere groepjes 
Om 15.00 uur was het feest helaas weer voorbij. 
Maar alle kinderen en  broertje en zusjes waren heel erg blij. 
De onderwijzers en OV willen iedereen hartelijk bedanken dat jullie er zijn geweest. 
Dat jullie erbij waren bij dit vette feest. 
Tot slot willen we nog één ding vragen… 
Komen jullie ook weer, over 365 dagen??!!... 

 

Kerstviering 

 

De school heeft alweer, dankzij de versierwerkgroep, een metamorfose ondergaan: het is 
kerst op school!! Loop gerust eens binnen om de mooi versierde hal te bewonderen. 
 

 
 
Op dinsdagmiddag 17 december is er een creatieve kerst. De kinderen gaan een kerststukje 
maken. Denk aan het meegeven van de spullen: kerstgroen/takken, blok oase en 
versieringen. 

 

 



 

Dit jaar zal er op donderdag 19 december een kerstdiner plaatsvinden voor de kinderen van 
groep 1 t/m 8 in de “zalen” van ons viersterren-kerstrestaurant. 

 
En dat wordt smullen donderdagavond! Er zijn al veel ouders die iets lekkers gaan maken 
voor het kerstdiner. De school zorgt voor het nagerecht.  
Nemen jullie voor het kerstdiner al op woensdag 18 december in een plastic zak mee: bord, 
lepeltje, mes, vork, kommetje. Op donderdagmiddag gaan we samen met de kinderen de 
tafel feestelijk dekken. 

Het is de bedoeling dat alle kinderen om 17.15 uur op school aanwezig zijn in hun mooiste 
feest/kerstoutfit. Ouders zijn vanaf 18.30 uur welkom in de hal voor een kopje koffie/thee. De 
Oudervereniging zorgt voor iets lekkers erbij. Er zal in de hal een gezamenlijke afsluiting 
zijn. Om 19.00 uur is het programma afgelopen en gaat iedereen weer door de donkere 
straten naar huis. 
 
Op vrijdag 20 december gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 naar de kerk in Pey voor de 
kerstviering (9.15 uur) samen met de leerlingen van BS Patricius. Daarna is er een gezellig 
samenzijn in de groepen. De schooltijden zijn van 8.30-13.30 uur. Geef vrijdag 20 december 
een lunchpakket mee (brood + drinken). 
De leerlingen van groep 1/2 komen vrijdag 20 december ook naar school. Zij hebben 
maandag 16 december VRIJ. 

 

Bedankje juf Nicolette 

 
Beste ouders en kinderen,  
Bedankt voor het mooie bloemetje dat ik mocht ontvangen voor mijn 50e verjaardag! 
Groet, juffrouw Nicolette 
 

  
  

 



 

Verkeersmededelingen 

 

Zes tips om met gladheid te blijven fietsen 

Al is er nog zo goed geveegd en gestrooid, je zult als fietser in Nederland regelmatig gladde 
wegen tegenkomen. Om ongelukken te vermijden kun je de volgende maatregelen nemen: 

1. Zet het zadel lager:  Zo kun je beter met je voeten bij de grond, zodat je eerder 
steun kan zoeken wanneer je dreigt te vallen. 

2. Laat wat lucht uit je banden lopen: Zachte banden zijn breder en geven net wat 
meer grip. Maar de meeste Nederlanders rijden standaard op te zachte banden, dus 
dan hoef je dat niet te doen.  

3. ‘Lees’ het wegdek: Let tijdens het fietsen extra goed op. Glinsteren de klinkers of 
het asfalt, dan is de kans groot dat daar een laagje ijs ligt. 

4. Houd afstand van de rand van de weg: Juist aan de rand van de weg hoopt de 
sneeuw en ijs zich vaak op.  

5. Bereid je reis goed voor: Veel gemeenten zetten op hun websites de straten waar 
goed gestrooid of geveegd wordt. Op de Routeplanner van de Fietsersbond zijn ze 
makkelijker te vinden. Ga voor je op weggaat even zitten en plan een route langs 
zoveel mogelijk schone straten.  

6. Schaf winterbanden aan: Steeds meer bandenfabrikanten bieden ook winterbanden 
aan, soms zelfs met ingebouwde spikes. Ze zijn misschien wat duur, maar helpen 
wel.  

 

Heeft je fiets winteronderhoud nodig? Let op de remkabels. Als er vocht in zit, vriezen ze 
vast en kun je niet remmen. Dat kan ook tijdens het fietsen gebeuren, als je fiets 
bijvoorbeeld in een warme stalling heeft gestaan. Hoe kun je dit voorkomen? Haal de kabels 

 



 

los en zorg voor smering. Gewone kettingolie is prima. Zo voorkom je dat ze vochtig worden 
en vastvriezen. Als je ziet dat de kabels roestig zijn, kun je ze beter vervangen. Door roest 
lopen ze minder soepel‘ 

En je ketting?‘Smeer je ketting goed. Maar ga je ketting niet schoonmaken. Dat levert meer 
ellende dan voordeel op. De kans is groot dat je met poetsen meer vet wegwast dan dat je 
er later weer op krijgt. En vaak duw je door het poetsen de vuiligheid in de schakels en dan 
slijt de ketting nog sneller. Het beste is om elk schakeltje met een druppeltje olie te smeren. 
Je hebt kettingolie voor droge en natte condities. Vraag de fietsenmaker om kettingolie voor 
natte condities. Die blijft het beste zitten in de winter. Als je een andere ketting moet kopen, 
neem dan een roetsvrijstalen of een roestwerende ketting. Dan heb je een bron van 
viezigheid – roest – al uitgesloten.’ 

Als je door pekel hebt gereden, spoel je fiets dan even af met water. Dat voorkomt 
veel roest.’ 
 

Agenda december 

 

16 december: Leerlingen groep 1/2 VRIJ 

17 december: Creatieve kerstmiddag 

19 december: Kerstdiner 17.15 uur tot 19.00 uur 

20 december: Kerstviering alle groepen: schooltijden 8.30-13.30 uur  

21 december t/m 5 januari: Kerstvakantie 

 

 

 

 



 

 

 

Rowi, Hilde, Bianca, Nicolette, Marlou, Dily, Liesbeth 

 


