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O.B.S De Zandloper 

Agenda school 

Datum Activiteit 

Vr. 23 december 12:00 uur: Kerstvakantie 
t/m 6 januari 2023 

Di. 10 januari Oud Papier 

Vr. 20 januari Techniek groep 6,7,8 
(metaal/elektro) 

Woe. 25 januari Peuters Bijeen  
10:45-11:45 uur 

25 januari t/m 4 februari Voorleesdagen 

Do. 26 januari Zakelijke Ouderavond 

Do. 9 februari Studiedag: alle 
leerlingen vrij 

Woe. 22 februari Peuters Bijeen  
10:45-11:45 uur 

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

Studiedagen en -middagen 2022-2023 

Studiedag Studiemiddag  
12:00 uur vrij 

Do. 9 februari 2023 Di. 21 februari 2023 

Di. 4 juli 2023 Do. 13 april 2023 

 Di. 20 juni 2023 

Nieuws vanuit school – Algemeen 

Sinterklaas 
De Sint kwam ook in Stuifzand bij ons op de Zandloper 
& hij kwam gewoon met de brandweer! Sinterklaas 
was samen met hoofdpiet op zoek naar zijn andere 
twee pieten. Die zaten op het dak van de school, want 
die wilden al even gluren ... vervolgens durfden ze er 
niet meer vanaf. Gelukkig kon brandweerman Martijn 
de pieten wel van het dak halen.  
Daarna hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 gezellig 
Sinterklaas gevierd op de boerderij van familie 
Koopman. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben 
Sinterklaas gevierd op school.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De laatste schoolweek van 2022 
De laatste schoolweek van 2022 zit erop.  
Deze week nam juf Annet afscheid van groep 1,2,3. Ze 
heeft lange tijd juf Dena vervangen. We danken juf 
Annet voor haar inzet op De Zandloper en wensen 
haar veel werkplezier op haar andere Bijeenschool! 
Voor juf Anneke was het de laatste woensdag in groep 
1,2,3. Ook juf Anneke bedanken we voor haar inzet en 
zien haar eind januari weer terug, maar dan op de 
dinsdag in groep 4,5.  
Juf Dena zal na de kerstvakantie op maandag t/m 
woensdag groep 1,2,3 weer onder haar hoede nemen.  
Juf Ineke zal nog een paar weken op de dinsdag juf 
Sabine (groep 4,5) vervangen en daarna zal juf Anneke 
tot de zomervakantie de dinsdag vervangen.  
Woensdag hadden we een gezellige en lekkere 
Kerstmaaltijd en disco in ‘Ons Dorpshuis’.  
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We danken de OR en ‘Ons Dorpshuis’ voor de 
organisatie! 
En nu kerstvakantie! 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 
2023! 
 

Peuters Bijeen 
Eén keer per maand op een 
woensdag (10:45-11:45 uur) 
zijn peuters (met hun ouders) 
welkom op De Zandloper!  
De eerst volgende data zijn op woensdag 25 januari 
en woensdag 22 februari. Wel graag even contact 
opnemen met de school.  

Nieuws vanuit school – Groepen 

Groep 1/2/3 
Wij hebben samen met de 
kinderen van groep 1/2/3 een 
kraamcadeautje voor juf Sabine 
geknutseld. Juf Sabine heeft het 
kraamcadeautje samen met 
Jesse voor ons op de foto gezet! 
 
 

Groep 4/5 
Bij de laatste gymles van 
dit jaar gingen de 
kinderen op Noordpool-
expeditie.  
 
 

Groep 6/7/8 
Een traditie van de bovenbouw is speculaasjes bakken 
in Sinterklaastijd. En gelukkig kan ook dit weer!  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstkaart 
De leerkrachten en leerlingen van de groepen 1 tot en 
met 8 wensen iedereen:  

 

Nieuws vanuit school – Ouderraad  

Droge worsten actie 
Inmiddels hebben we de droge worsten actie achter 
de rug. Wat hebben de kinderen weer fantastisch 
werk verricht! Ze hebben veel droge worsten 
verkocht. Ze hebben de slager aan het werk gezet. Hij 
mocht 1290 droge worsten maken voor De Zandloper. 
Hij vond het fantastisch, maar wij ook! 
We hebben een prachtig bedrag binnen gehaald. Een 
bedrag van €1218,-! 
Na de kerstvakantie zullen we met de leerlingenraad 
gaan brainstormen wat we van dit mooie budget gaan 
kopen. Hier later meer bericht over.  
Wij willen een ieder hartelijk bedanken en vooral de 
kinderen voor het (ver)kopen van de droge worsten! 
Ook willen we Slager Teun 
Vleesservice bedanken voor 
het maken van de lekkere 
worsten! 

 
Rooster Oud Papier 
Dinsdag 10 januari 2023, aanvang 17:45 uur bij school: 
Erwin Laurenssen 
Richard Driessen 
Sander Niphuis 
Gerwin Koopman 
Geertjan Bouwmeester 
Toby Gemert 
Bedankt voor jullie hulp! 
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De Zandkanjers 

Nieuws vanuit  

Kinder- en peuteropvang/BSO 

 

Kerstkaart 
De leidsters en de kinderen van De Zandkanjers 
wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar! 
 

 

Nieuws vanuit Kinderopvang 
Op het kinderdagverblijf van 0 tot 4 jaar doen we veel 
leuke activiteiten en maken we mooie knutselwerkjes!  
Aangezien het bijna Kerst is zoeken we daar leuke 
knutselwerkjes voor uit, als voorbeeld kerstkaartjes 
maken.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit Peuteropvang 
Afgelopen 6 weken hebben wij gewerkt aan het 
thema: Regen. We hebben een regenconcert gemaakt 
met drumstokjes, regen gemaakt met een 
plantenspuit, gestampt in de plassen binnen, bekeken 
wat voor weer het buiten was, regende het ook 
buiten? Of was het droog? En als het regent, wat voor 
kleren moeten we dan aan?  

Nieuws vanuit BSO 
In de vakanties doen we altijd leuke activiteiten met 
de kinderen. Zo ook in de herfstvakantie. We hebben 
taartjes gebakken. De kinderen gingen goed helpen 
met alles in de beslagkom 
doen. Na 2 uur in de 
koelkast waren de taartjes 
eindelijk klaar en konden 
we er lekker van smullen!! 
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