
deren werden opgesteld tot een mooi buffet. De kin-
deren genoten zichtbaar van dit aljd bijzondere samen-
zijn.

De OR wenst iedereen De OR wenst iedereen gezellige feestdagen toe. Verder 
willen wij iedereen bedanken die het eerste deel van dit 
schooljaar hee geholpen. Van luizenpluizers en biblio-
theekmedewerkers tot ‘schoolversierders’: bedankt 
voor jullie hulp.  Wij kijken ernaar uit om ook in 2023 er 
weer een gezellig schooljaar van te maken!

Wat was het gisteravond gezellig jdens het Kerstdiner 
op school. Alle kinderen en leerkrachten waren op z’n 
mooist gekleed. Rokjes, strikken, stropdassen, jurken, 
diademen en de mooiste kuiven in de gel. 

Klassen waren versierd en de kerstversiering en haarden Klassen waren versierd en de kerstversiering en haarden 
op de digiborden brandden in iedere klas. De serveer-
vaders namen hun rol uiterst serieus en het bezoek van 
de Kerstman zorgde voor de kers(t) op de taart.  
Alle gerechtjes gemaakt door ouders/verzorgers en kin-
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Sinterklaas had gehoord dat de leerlingen jdens de sponsorloop eerder dit Sinterklaas had gehoord dat de leerlingen jdens de sponsorloop eerder dit 
jaar, voor Schng Dierenambulance Waterland 4000 euro hadden opgehaald. 
Sint wilde daar aljd al eens een kijkje nemen en besloot samen met de pieten 
en Ozosnel voorafgaand aan het schoolbezoek, De Dierenambulance te 
bezoeken. Zo konden ze zelf zien wat er met het bij elkaar gerende geld is 
aangekocht. Alleen kreeg Ozosnel daar opeens last van zijn buik. De vrijwilligers 
constateerden dat Ozosnel te veel marsepeinen worteltjes had gegeten en 
even moest bijslapen. Dat kon bij hen, maar hoe kwam Sinterklaas nu zonder 
paard toch op jd op school? Juist: met de dierenambulance!

Met trots toonden de vrijwilligers op het schoolplein de twee telescoopladders 
die met het sponsorgeld gekocht zijn. Daarmee kunnen dieren op daken of in 
bomen sneller geholpen worden. En hoe gaaf was het dat de Pieten de ladders 
gingen testen? Ze klommen zo het dak van school op!
Eenmaal binnen bleek Sinterklaas voor alle onderbouwklassen een mooi 
cadeau 
Eenmaal binnen bleek Sinterklaas voor alle onderbouwklassen een mooi 
cadeau meegenomen te hebben. Aan iedere bovenbouwklas overhandigden 
de pieten een klassencheque. Deze cheque kan ingezet worden voor iets leuks 
in of met de klas.

De OR bedankt De OR bedankt iedereen die aan het Sinterklaasfeest hee meegeholpen. Wij 
danken speciaal Dierenambulance Waterland voor het brengen van Sinterklaas 
en het verzorgen van Ozosnel. Verder bedanken wij Dekamarkt Purmerend en 
Albert Heijn Meerland voor het sponsoren van alle pepernoten die jdens het 
eerdere strooimoment en 5 december zijn opgegeten door de kinderen.

Vol verwachng klopte 5 december ons hart. Zou Sinterklaas ook dit jaar 
weer ’t Pierement bezoeken? Omdat niet alleen de kinderen maar ook het 
geluid wat zenuwachg was en daardoor soms wegviel, was het verhaal 
helaas niet aljd goed te volgen. Gelukkig wel voor alle kinderen, want zij 
stonden dichtbij. Zij waren getuigen dat Sinterklaas aankwam in een 
bijzondere auto. Maar waar was Ozosnel? 

DAG SINTERKLAASJE
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Wat hebben we veel kleurrijke creaes van de lesgevende 
Sinterklaas in Sints brievenbus mogen ontvangen. In totaal 
deden 53 leerlingen mee aan de door de OR georganiseerde Sint 
Kleurwedstrijd. Uit iedere klas is 1 winnaar getrokken.

De winnaars zijn: Kishaya (Trompet), Xavi (Tamboerijn), Maxim De winnaars zijn: Kishaya (Trompet), Xavi (Tamboerijn), Maxim 
(groep 3), Lillian (groep 4), Sara (groep 5), Emma (groep 6) en  
Kjana (groep 7). Helaas hadden we geen inzendingen uit groep 8. 

De winnaars hebben hun prijsjes jdens het Kerstdiner ontvangen. 
Waren zij afwezig, dan krijgen ze dit later via de leerkracht.

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD

Hee u de Ouderbijdrage nog niet betaald? Graag willen wij u bij dezen her-
inneren en vragen om het bedrag alsnog deze Kerstvakane over te maken. 
Met dit geld kan de OR ook het tweede deel van het schooljaar een aantal 
mooie acviteiten voor de kinderen organiseren. Denk aan onder andere 
iets leuks met Pasen, Avond4daagse, Vossenjacht en natuurlijk het jaarlijkse 
Zomerfeest. 

Het bedrag van €30,- kan overgemaakt worden naar: 

IBAN: NL47 INGB 0000 0308 93 IBAN: NL47 INGB 0000 0308 93 
t.n.v. Ouderfonds O.B.S. ’t Pierement

Vergeet a.u.b. niet om naam van uw kind(eren) en klassennaam te vermelden.

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de Ouderbijdrage, aarzel dan 
niet om contact met ons op te nemen: or.obs-pierement@opspoor.nl

HERINNERING OUDERBIJDRAGE WIST JE DAT…
Er een WhatsApp groep 
‘OR-Hulp ouders’ bestaat?
Indien de OR (ad-hoc) hulp Indien de OR (ad-hoc) hulp 
nodig hee, plaatsen we in 
deze groep een oproep. 
Moo: wie kan helpen, 
reageert! We streven ernaar 
om er geen ‘overbelaste’ 
WhatsApp groep van te 
maken. 

Wil je ook plaatsnemen in de 
groep? Stuur Naomi de Wilde 
(Tamboerijn) een berichtje: 
06-30396918. 

Natuurlijk zullen we ook in
’t DraaiORgeltje oproepen 
blijven plaatsen.blijven plaatsen.
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