
Sint had zich verslapen in school..... 
Vandaag was Sinterklaas met zijn 2 Pieten op bezoek bij 
ons op school. Even leek het er op dat dit feest niet door 
zou gaan. Meester Hans had met Sint afgesproken dat 
hij om half 9 zou komen. Maar al wat kwam, geen Sint 
noch een Piet. We begonnen ons al een beetje ongerust 
te maken. Er zat niets anders op dan met z'n allen uit 
volle borst Sinterklaasliedjes te gaan zingen. En toen, 
plotseling, kwam Sinterklaas uit 
de Vleugel van onze school in 
zijn ochtendjas met slaapmuts 
op het plein aanzetten. Wat 

was namelijk het geval, Sint 
was gisteren al bij onze school aangekomen en was in slaap 
gevallen op het podium en werd pas wakker door het luide 
zingen van de kinderen! Vervolgens heeft Sint zich aangekleed 
en toen konden de groepen bij hem op bezoek in 'zijn 
slaapkamer'. En dat was wel heel bijzonder! De kinderen vonden 
dit natuurlijk geweldig! Ook kwam de Sint nog even langs de 
oudere kinderen. Dat was een feest der herkenning. Extra leuk 
was dat zij bezig waren met het 'pakje ruilen'. Al met al was het 
super geslaagd!!!
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Rommelpieten maken hun naam meer dan waar..!

Toen wij maandag allemaal op school kwamen, leek het alsof er 
een orkaan door de school was gegaan. De gangen waren 
versperd met rode linten en de plastic bakken lagen overal en de 
stoomboot stond midden in de gang. En dat was nog lang niet 
alles. Ook in de klassen was het een grote puinhoop. Al snel bleek 
dat de gevreesde rommelpieten flink hadden huisgehouden in 
onze school. Hier viel maar een ding te doen, namelijk opruimen 
en alles weer netjes op de plaats zetten. De kinderen hebben 
hiermee fantastisch geholpen zodat het weer snel op orde was. 
Toch was er nog een lichtpuntje! De rommelpieten hadden wat 
lekkers achtergelaten voor de kinderen (juffen en meesters)!

Stoomboot 
estafette in  

groep 3! 
Rennen en creativiteit 

gingen hand in hand bĳ 
deze Sinterklaas 

oefening waarbĳ de 
kinderen zo snel mogelĳk 
een stoomboot moesten 
maken in een estafette. 
Een superleuke acitviteit 
in het teken van de Sint!



Groep 7 zijn binnen en 
buiten aan het opruimen! 
Dit was het weekje wel voor 
groep 7. Het leek wel op een 
schoonmaakbedrijf! Eerst 
waren ze met z'n allen de 
b u u r t i n g e g a a n o m 
Heerenveen-Noord weer 
spik en span te maken en 
e e n p a a r d a g e n l a t e r 
moesten ze in de klas aan 
de bak. De rommelpiet was 
behoorlijk te keer gegaan in 
hun lokaal. De planten zaten 
zelfs tot in de nok van het 
lokaal. Maar gelukkig weet 
deze klas van wanten en 
was het al snel weer tiptop. 

Sint 
gezelligheid in 

groep 5! 
De kinderen van groep 
5 hadden een heerlijke 
Sintcircuit in de klas. 

De juffen hadden 
allerlei leuke 

opdrachten gemaakt 
in het teken van 

Sinterklaas waar de 
kinderen  fanatiek mee 

bezig waren. En het 
was ook nog eens 

best wel gezellig om 
hier mee aan het werk 

te zijn! 

Bezoek van Benthe en Marije!
Twee van onze collega's zijn bevallen van twee 
prachtige dochters op dezelfde dag! Was dit 
afgesproken of een geweldig stukje teamwork? 
Hoe dan ook, beide dames waren met de kleine 
dametjes voor een bezoek bij ons op school. Niet 
alleen de ouders waren trots. Ook de kinderen 
en teamleden moesten haast een traantje 
wegpinken bij het zien van de baby's. Wij wensen 
juf Rianne & baby Marije en juf Lisa & baby 
Benthe alle geluk en gezondheid van de wereld!



Sinterklaas activiteiten bij de Ballonnen! 
Wat hebben onze kleuters genoten, veel geleerd en gedaan de afgelopen weken. Allemaal Sinterklaas 
activiteiten! Ze hadden het over de bakker en ja, die moest natuurlijk pepernoten bakken voor de Sint en 
andere lekkernijen. De kinderen van groep 8 lazen Sinterklaas verhaaltjes voor. En ze hadden natuurlijk 
Pietengym. Reuze handig, want dan kan je Sint helpen bij moeilijke klusjes, zoals cadeautjes werpen in de 
schoorsteen, naar de overkant varen als de motor stuk is, schommelen op de stoomboot, in ladders en op 
daken klimmen en natuurlijk over daken lopen. En omdat Sinterklaas op bezoek kwam, hebben ze allemaal 
prachtig Sinterklaas- en Pietenhoeden gemaakt. Vervolgens hebben ze "lekker" gerekend met pepernoten. 
Zo wordt rekenen toch een stuk leuker (en lekkerder!).



Sinterklaasvertier bij de Parachutes! 
Ook bij onze kleuters van de Parachutes was het een en al Sinterklaas wat de klok sloeg! Wat is deze man 
toch populair! Het thema "bakker" paste heel goed, want nu konden er volop pepernoten worden 
gebakken. En ze waren overheerlijk! De pietengym was super! Hierdoor konden de kleuters Sinterklaas 
mooi helpen in deze drukke tijden. Want zeg nou zelf, het is toch wel handig als je wat extra cadeau- 
werpers achter de hand hebt die bovendien over de daken kunnen lopen. De zelfgemaakte pietenmutsen 
kwamen hierbij goed van pas. Ook hebben ze allemaal geoefend met de letter "S". Die zullen ze 
waarschijnlijk nooit meer vergeten! Er werden pakhuizen voor Sinterklaas gebouwd, want de cadeautjes 
moeten toch ergens liggen, nietwaar? En de klei...die rook naar pepernoten. Hoe zou dat nou kunnen?




Hoe parkeren wij bij de Van Maasdijkschool...? 
De parkeerruimte bij school is zeer beperkt. Vandaar dat wij op onderstaande kaartje nog even willen laten 
zien waar je kunt parkeren, kort en lang, maar ook waar de "tút en derút" zone is. Deze ruimte is dus echt 
bedoeld om snel weer te vertrekken. Dan is er ook nog de BSO-halte. Als iedereen zich aan de regels 
houdt dan hoeven wij de omwoners niet tot overlast te zijn. En natuurlijk geldt: kom zo veel mogelijk lopend 
of fietsend naar school. Dat is natuurlijk het meest verstandige, want het meest veilig voor iedereen.

Klassenapp op de Van Maasdijkschool. 
Er is voor elke groep een klassenapp opgericht. De bedoeling is dat er 
van ieder kind tenminste 1 ouder aan deze appgroep deelneemt. Elke 
groep heeft een ouder als beheerder van deze  appgroep. Dit is bedoeld 
als 'kort lijntje' van de leerkracht naar de ouders. Denk hierbij aan het 
vragen van rijders of begeleiding bij een uitje of een korte reminder zoals 
'vergeet je gymspullen niet' of andere zaken die op korte termijn van 
belang zijn voor de groep. De leerkracht zelf zit niet in de appgroep. 
Mochten jullie nog niet in de deze groep zitten maar dat wel willen, stuur 
dan een berichtje naar de klassenouder of de leerkracht. Mocht iemand 
van jullie bezwaar hebben om in de appgroep te zitten, dan kunnen jullie 
dat ook kenbaar maken.

Leerlingenraad volop actief in de school! 
Ook dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit afgevaardigden uit de 
groepen 5 (Hidde), 6 (Lise- Lotte) 7 (Imani) en 8 (Caydee). We hebben al 
enkele vergaderingen gehad en de raad blijkt zeer betrokken te zijn bij onze 
school. Ze komen al met goede ideeën vanuit hunzelf maar ook vanuit hun 
groep. Morgen gaan we de leerlingenraad vragen mee te denken over de 
kerstmaaltijd op school. Jullie horen daar meer over uiteraard!

Alle scholen van Ambion hebben maandag 16 januari een studiedag. Dat betekent dat alle 
kinderen van deze scholen, waaronder de Van Maasdijkschool, vrij hebben. Deze, en nog meer activiteiten 
kunnen jullie terugvinden in de agenda op ons ouderportaal. Blijf dat volgen, ook voor meer foto's e.d. 
Tevens kunnen jullie daar lezen over de kerstmaaltijd en hoe wij dat gaan regelen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23 december 2022.
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