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AGENDA
Zaterdag
5 december
Pakjesavond
Donderdag
17 december
Kerstontbijt
Vrijdag
18 december
Leerlingen ‘s middags vrij
Kerstvakantie
21 december 2020
Tot
1 januari 2021

REGEL VAN DE WEEK

-IK LET OP MEZELFSinterklaas
Vandaag was Sinterklaas weer te gast op De Haagse Beek. Het was nog even spannend of hij
wel zou komen, de Sint werkt namelijk dit jaar thuis! Gelukkig besloot hij toch nog even met
wat Pieten bij ons langs te komen. Hij had namelijk gehoord dat de leerlingen van de Haagse
Beek ontzettend hun best hadden gedaan met het versieren van de school, het bakken van
kruidnoten en het maken van surprises. Ook had Sint gehoord dat de leerlingen erg goed en
sportief speelden met de bordspellen die hij eerder al had gestuurd. Omdat jij daar zo
ontzettend blij mee was besloot hij nog één megagroot cadeau naar de Haagse Beek te
sturen: een grote voetbaltafel voor op het schoolplein! Op donderdag 3 december werd de
tafel gebracht door de grote rode vrachtwagen van de Sint. Vanaf maandag kunnen alle
leerlingen van de Haagse Beek hiermee spelen.

Start school
4 januari 2021

Het bezoek van de Sint was ook dit jaar tot in de puntjes verzorgd. Eerst werd de Sint met
zijn Pieten verwelkomd in de gymzaal. Hierna ging de bovenbouw aan de slag met alle
prachtige surprises. De onderbouw ging klas voor klas nog even bij de Sint langs. Hier kregen
zij heerlijke kruidnoten en een tas vol met cadeaus, één voor ieder kind! In de klassen werd
er chocolademelk klaargezet en verse speculaasjes. Het was een ochtend genieten, zoals
vanouds!
In de bijlage van deze nieuwsbrief hebben we een aantal foto’s geplaatst.

Open Podium van groep 8B
Op vrijdag 27 november trad groep 8B op in het eerste Open Podium van dit schooljaar. Het
was een leuke voorstelling met Sinterklaas en zijn Pieten in de hoofdrol. Natuurlijk was
Sinterklaas zijn trouwe paardje ook van de partij. Tijdens de show werd er live een verkiezing
georganiseerd. Deze verkiezing moest uitwijzen wie de beste huishoud(st)er zou zijn voor de
Sint in het Pietenhuis. Na goed overleg kwamen de Pieten tot de volgende 3 kandidaten: juf
Sasja, meester Danny en juf Esther.

Juf Esther won de verkiezing, op de voet gevolgd door juf Sasja. Meester Danny was erg
teleurgesteld, maar sportief als hij is, feliciteerde hij juf Esther met haar overwinning en bood
haar direct een baan aan als huishoudster voor zijn werkkamer. Juf Esther ging graag op het
aanbod in en heeft dan ook haar eerste werkdag (samen met de leerlingen van groep 1-2)
inmiddels gehad. Groep 8B had ook nog een paar mooie verrassingen voor de school in petto.
Zo kreeg iedere klas een mooi cadeau uitgereikt. Hierin zaten ontzettend leuke bordspellen
om zo toch weer even de ouderwetse gezelligheid in deze rare tijd naar boven te brengen bij
ons allemaal. Ook werden we overspoeld met lekkers en leuke liedjes. Een groot compliment
gaat dan ook uit naar groep 8B en juf Ingrid voor deze geweldig leuke ochtend.

Kerst
Het is wat vreemd om nu al het een en ander over Kerst op te schrijven, vooral omdat
Pakjesavond morgen pas is. Toch doen we het zodat ook u bijtijds op de hoogte bent van de
plannen omtrent ons volgende feest.
Vanaf maandag 7 december zal de school versierd worden met prachtige kerstbomen en
vrolijke knutselwerkjes van de leerlingen. Zoals u dat van ons gewend bent organiseren we
ook dit jaar wederom een knus moment van ‘samen eten’. Dit jaar gaat dat echter anders dan
eerdere jaren. Dit jaar zien wij geen mogelijkheid tot het organiseren van een Kerstdiner. In
plaats hiervan mogen de leerlingen in al hun pracht op school komen voor een heus
Kerstontbijt. Dit ontbijt wordt door de school verzorgd. De datum van dit ontbijt is donderdag
17 december. U wordt hierover nog verder geïnformeerd op vrijdag 11 december via een MSI
bericht.

Vakantietas van Mooi Welzijn
Wonen jullie in de wijken Bouwlust, Vrederust of het Wateringse Veld? Dan heeft
welzijnsorganisatie Mooi Welzijn een leuke aanbieding voor u. Iedereen uit deze drie wijken
kan zich inschrijven voor een leuke vakantietas vol met leuke spelletjes en creatieve
activiteiten. Inschrijving dient wel te gebeuren vóór dinsdag 15 december via de link in de
flyer. U vindt deze flyer in de bijlage van dit MSI bericht.

