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“Advent vieren betekent: kunnen verwachten” 

 

 

 

Dietrich Bonhoeffer 

1. Kalender 

2 dec.   Sinterklaasfeest. 

19 dec.   Kleuters ’s middags vrij. 

19 dec.   Kerstviering Grote Kerk. Aanvang: 19.00 uur.  

26 dec. t/m 6 jan. Kerstvakantie. 

16 januari  Inloopspreekuur GGD van 8.30 – 9.30 uur 

 

2. Sinterklaasfeest. 

Vrijdag 2 december brengt de Sint met zijn pieten een bezoek 

aan onze school. 

Alle leerlingen verzamelen om 8.15 uur op het plein, bij hun 

eigen leerkracht (dus niet naar binnen en tassen bij zich 

houden).  

Iedere groep heeft een eigen plek op het schoolplein. Hiervoor 

komt een plattegrond te hangen waarop u zelf kunt zien waar 

uw kind(eren) die ochtend mag/mogen staan. Wilt u zo 

vriendelijk zijn achter de groepen kinderen te gaan staan, zodat 

alle kinderen de Sint en zijn Pieten goed kunnen zien. 

 

Leerlingen van de bovenbouw kunnen voor 8.20 uur hun surprise naar de klas brengen. Zij moeten dan 

gebruik maken van de ingang bij de groepen 3. 

Wilt u de oprit naar de school vrij houden voor Sinterklaas en zijn Pieten? Dus a.u.b. geen fietsen tegen het 

hek plaatsen! 

I.v.m. de aankomst van Sinterklaas kunt u deze ochtend géén gebruik maken van het tussenhek bij ‘de 

Ontmoeting’. Om 12.00 uur zal het hek bij ‘de Ontmoeting’ wel weer toegankelijk zijn. 

 

3. Inloopspreekuur GGD 

Op maandag 16 januari 2017 is er van 8.30 – 9.30 een inloopspreekuur van de GGD op de KWS. 

Ditzelfde gebeurt ook op dinsdag 11 april 2017 van 14.30 – 15.30 uur.   

Onderstaande mensen zijn aan onze school verbonden. Deze teamleden maken deel uit van een groter JGZ 

team binnen de gemeente Apeldoorn. Het kan voorkomen dat een andere collega van het JGZ team onze 

school bezoekt.  

 Naam Telefoon E-mail 

Jeugdarts  
Marie Louise van Anken 

 
088 - 4433105 

 
m.vananken@ggdnog.nl 

Jeugdverpleegkundige 
Corrie Nauta 

 
088 - 4433537 

c.nauta@ggdnog.nl 

Logopediste 
 

 
Inge Bakker 

 
088 - 4433332 

 
i.bakker@ggdnog.nl 

Assistente JGZ  
Ellen Beeftink  

 
088 - 4433552 

 
e.beeftink@ggdnog.nl 

Gezonde school adviseur 
Jeroen Noordzij 

 
088 - 4433588 

 
j.noordzij@ggdnog.nl 

 

Elke dag 

zorg voor 

het lerende kind 

in een fijne sfeer 

http://www.kws.pcboapeldoorn.nl/
mailto:kws@pcboapeldoorn.nl
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Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust contact met 

hen op! Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 

31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.  

Fred Niezink 
 

 


