
Vrijdag 25 november kreeg 
’t Pierement bezoek van twee 
pieten. Deze pieten brachten aan 
iedere klas een bezoek, zongen 
liedjes, deden de Pepernootdans 
voor en deelden strooigoed uit.

Daarnaast konden de pieten het Daarnaast konden de pieten het 
niet laten om de kinderen in de 
onderbouw te leren hoe je 
Spaanse sneeuw maakt van inpak-
papier. 

De kinderen vonden het fantas-
sch. Zeker toen ze hoorden dat ze 
ook nog in de klas hun schoen 
mochten zeen. De OR hee 

ondertussen vernomen dat er 
maandag voor alle leerlingen een 
schoencadeau was achtergelaten. 

De Sinterklaascommissie vond het 
een geslaagde ‘generale’ en kijkt 
uit naar maandag: 5 december. 

or.obs-pierement@opspoor.nl

PEPERNOOTDANS & SPAANSE SNEEUW

VERSIEREN 
KERST/WINTER
Donderdag 8 december Donderdag 8 december 
maakt de Versiercommissie 
school weer klaar voor Kerst 
en de naderende winter. Wil 
jij helpen met het versieren 
om ’t Pierement in gezellige 
Kerst en winterse sferen te 
brengen?  We starten dit keer 
onder schooljd.
Laat het de OR weten of app 
Louise Kievit - 06-21184048 
(Trompet).

SAVE THE DATE
KERSTDINER

De OR en de Kerstcommissie 
zijn al druk met de voor- 
De OR en de Kerstcommissie 
zijn al druk met de voor- 
bereidingen voor het Kerst-
diner. Donderdag 22 decem-
ber mogen de kinderen naar 
school komen om gezamenlijk 
gezellig te ‘dineren’. 
Zeen jullie deze datum in de 
agenda? Verdere informae 
volgt later.
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11 november was de dag dat…de onderbouwleerlingen langs de deuren van 
een aantal ouders mochten om niet alleen hun zelfgemaakte lampionnen te 
showen, maar ook om meerdere Sint-Maarten liedjes ten gehore te brengen. 

Vol trots werd er gezongen en dat werd uiteraard beloond met wat lekkers. 
Namens de OR kregen alle kinderen, ook de leerlingen van de bovenbouw, een 
zakje popcorn.

OP DE 11E VAN DE 11E...

Onlangs hee de OR een oproep gedaan voor het betalen van de vrijwillige 
Ouderbijdrage. Hee u dit nog niet voldaan? Dan verzoeken wij u vriendelijk 
dit alsnog te doen zodat acviteiten/fesviteiten als het Sinterklaasfeest, 
Kerstdiner, Pasen en het Zomerfeest ook dit schooljaar door kunnen gaan. 

Het bedrag (€30,- per kind wanneer hij/zij voor 31 december 2022 aan dit 
schooljaar is gestart) kan overgemaakt worden naar:

IBAN: NL47 INGB 0000 0308 93
t.n.v. Ouderfonds O.B.S. ’t Pierementt.n.v. Ouderfonds O.B.S. ’t Pierement
Vergeet a.u.b. niet om naam van uw kind(eren) en klassennaam te vermelden.

Namens de kinderen en de OR; bedankt.

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

DAMMEN
Helaas was er niet genoeg in-
teresse vanuit de leerlingen 
van ‘t Pierement om deel te 
nemen aan het VSB Scholen-
damtoernooi voor viertalen.

ZWEM-
4DAAGSE

De Sportcommissie gee 
graag door dat iedereen van 
dinsdag 27 tot en met vrijdag 
30 december 2022 van 18.00 
tot 20.00 uur mee kan doen 
aan de Zwem4daagse in het 
Leeghwaterbad! 

Ga jij voor de 250 of 500 Ga jij voor de 250 of 500 
meter? Of kies je voor de uit-
daging van 1000 meter? Naast 
het banenzwemmen worden 
er ook nog andere acviteiten 
georganiseerd. 

Inschrijven kost €10,- en kan Inschrijven kost €10,- en kan 
via wzpc.nl/zwemvierdaagse

VERSTERKING
Manon Linnenbank , moeder 
van Romée uit groep 2 
(Tamboerijn),   is toegetreden 
tot de OR. 

Welkom Manon. 
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