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Schoolbuurtfeest  
In oktober was het schoolbuurtfeest. Het 
weer werkte ’s middags gelukkig mee en 
zo werd het dankzij de inzet van een heel 
aantal ouders een ontzettend groot 
succes. Alle helpers en met name Enrico 
willen we bedanken voor de inzet die zij 
hiervoor hebben getoond. Het eindbedrag 
dat later door Kika bekend is gemaakt is 
€1017,51.  

 

Nationaal schoolontbijt 
Op donderdag 7 november zaten we met 
de hele school om half 9 in de ochtend 
aan ons ontbijt.  
Vanwege de onderwijsstaking een dagje 
later dan verwacht, maar de pret was er 
niet minder om. 
 

Dag van de rechten van het kind  
Op 20 november was het de dag van de 
rechten van het kind. In het kader hiervan 
zijn er lessen geweest in de groepen 6, 7 
en 8 door Melissa Bakker, de identiteits- 
en levensbeschouwingsbegeleider van de 
ASKO.  
 

Sinterklaas  

Donderdag 5 december vierden we 

Sinterklaas. Het was een geslaagde 

ochtend. Sint en zijn pieten zijn bij groep 

1-4 in de klas langs geweest. De groepen 

5-8 vierden Sinterklaas met surprises.  

 

 
 
Kerst 
In het vorige kerstbericht zaten wat data 
fouten. Bij deze verbeterd! 
 
Traditie getrouw hebben wij 
de donderdag voor 
de kerstvakantie het kerstdiner voor de 
kinderen. U bent tijdens dit kerstdiner van 
harte uitgenodigd om op school te 
blijven. Alle ouders kunnen dan 
samenkomen in de speelzaal voor een 
hapje en een drankje. Zet dus nu alvast in 
de agenda want u mag dit evenement niet 
missen. 
 
Op een rijtje: 
Donderdag 19 december kerstfeest: 

 's ochtends gewoon school 
en 's middags alle kinderen vrij  

 om 17:20 uur gaan de deuren 
open: van 17:30 uur tot 18:30 
uur kerstdiner kinderen in de 
eigen klas en ouders hapje en 
drankje in de speelzaal. 

 alle kinderen nemen iets lekkers te 
eten mee: zie de intekenlijsten die 
bij de klassen hangen. 
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 geen bestek, bord en beker mee 
voor uw kind want wij zorgen 
daarvoor. 

Vrijdag 20 december: 

 alleen 's ochtends school en 's 
middags alle kinderen vrij 

 vakantie tot en met zondag 5 
januari 

We zien u graag op donderdagavond 19 
december!  
 
Reminder ouderbijdrage  
Wilt u s.v.p. de ouderbijdrage overmaken 
als u dit nog niet gedaan heeft. 
De bedragen zijn:  
-groep 1 t/m 4: € 40 per leerling 
-groep 5 t/m 7: € 50 per leerling 
-groep 8: € 70 per leerling 
We willen u vriendelijk verzoeken om de 
ouderbijdrage 2019-2020 voor 
31 december 2019 over te maken. Het 
rekeningnummer van de ouderraad is: 
NL52 INGB 0653 0972 71. Wilt u bij de 
overschrijving de voornaam van uw zoon 
of dochter, de groep en schooljaar 19-20 
vermelden?  
Heeft uw kind een stadspas? 
Vanaf dit schooljaar kunt u de vrijwillige 
ouderbijdrage voldoen met de stadspas 
van uw kind. U kunt de Stadspas van uw 
kind laten scannen bij de administratie, 
Hanife Gemici (werkruimte beneden bij de 
hoofdingang) en/of bij de directie, Saskia 
van Caem. Wij scannen de passen, waarna 
de gemeente het bedrag voor de 
ouderbijdrage op de rekening van de 
school stort. Wanneer de Stadspas 

gescand is, wordt genoteerd dat u de 
vrijwillige ouderbijdrage en het 
schoolreisje/schoolkamp volledig heeft 
voldaan. Het scannen van de Stadspassen 
gebeurt discreet. 
 
 

Overblijf  
Meredith is de PBS coach tijdens de 
overblijf. Meredith en Patricia lopen 
tijdens de overblijf ‘los’ om te 
ondersteunen op het gebied van PBS. 
Meredith is opgeleid door Brenda en zo 
volgen zij dezelfde lijn als het team.   
 
 

MR  
Voor de herfstvakantie ontstond er voor 
één van de ouders van onze school een 
plek in de oudergeleding van de  MR. 
Inmiddels is deze plek ingenomen door 
Merel Baracs. Merel is de moeder van Sam 
(groep 2/3) en van Nune die binnenkort 
ook op de Admiraal start in groep 1/2. Van 
harte welkom in de MR! Als u wilt weten 
wat er zoal wordt besproken in de MR, 
verwijs ik u graag naar de website. 
Bart Joosse (voorzitter MR) 
 

Praktische mededelingen  
- Bij de hoofdingang staat een mand met 
gevonden voorwerpen. Is uw kind dus iets 
kwijt; kijk dan eerst hier even.  
- Naast deze mand staat een 
‘boekenruilkast’. Hier worden regelmatig 
nieuwe oude boeken bij geplaatst.  
- Op de krijtborden bij beide ingangen, 
maar ook bij de krijtborden bij de klassen 
staan regelmatig belangrijke 
mededelingen.  



 
Nieuwsbrief 4 – december 2019 

 

- Sinds dit schooljaar kunt u ook 
mededelingen en informatie vinden op 
de QR-muur bij de hoofdingang. 

 
Rest ons jullie allemaal vast een prettige 
kerstvakantie te wensen en op naar een 
mooi 2020. 
 
Team Admiraal 

 
  


