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20-11 Lieke uit groep 7 

21-11 Amir uit groep 2/3 

23-11 Faye uit groep 2/3 

28-11 Adam uit groep 6 

29-11 Elyas uit groep 2/3 

De jarigen in deze periode 

17-11 Studiedag (vrij) 

23-11 Oudergesprekken groep 8 

23-11 Oudergesprekken groep 8 

29-11 Groep 6 naar museum 

29-11 Schoen zetten 

05-12 Sinterklaasfeest 

Sinterklaas in het land 

U heeft het vast wel gemerkt. Sinterklaas is weer in 

het land. De school is mooi versierd met dank aan 

onze ouderraad. Er worden in de klassen gezellige 

liedjes gezongen en geknutseld en we bereiden ons 

allemaal voor op de komst van Sinterklaas op 

school. Een spannende tijd voor ons allemaal. Sin-

terklaas heeft ons laten weten dat hij op maandag 5 

december onze school met een bezoek vereerd. We 

kijken hier naar uit. Dinsdag 29 november mogen 

alle kinderen van de Don Boscoschool hun schoen-

tje zetten. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een 

schoen mee naar school neemt? Vol verwachting 

klopt ons hart…. 

Sinterklaasfeest in de bovenbouw 

Op maandag 5 december vieren de kinderen 

in de groepen 6 t/m 8 hun Sinterklaasfeest 

d.m.v. het geven van cadeautjes aan elkaar. 

Iedereen neemt hiervoor een ingepakt ca-

deautje van minimaal €3,50 mee naar school. 

Hiermee doen we dan het Sinterklaasruilspel.  

TSO 

Cool After School, een sportieve buitenschoolse opvang in Haarlem 

Zuid, verzorgt sinds het einde van vorig schooljaar elke maandag de 

Tussen Schoolse Opvang (TSO) op het schoolplein van de Don Bosco-

school. Zij bieden leuke en sportieve activiteiten aan waar de kinderen 

vrijblijvend aan deel kunnen nemen. Activiteiten die al voorbij zijn ge-

komen, zijn: sumoworstelen, boogschieten, trefbal, knotshoc-

key, boksen en nog veel meer. Wegens positieve verhalen van de kin-

deren verzorgen wij sinds 27 oktober 2022 ook op donderdag de TSO. 

Hieronder vindt u de planning voor de komende 2 weken. 

Maandag 28 november: basketbal en frisbee 

Donderdag 1 december: strandbal hooghouden en voetbal 

Maandag 5 december: pakjes estafette en sinterklaasquiz 

Donderdag 8 december: tsjoekbal en skippyballen raceskippyballenrace 

Speelgoedruildag 

Op 24 november aanstaande is er een speelgoedruil in Haarlem. Deze speelgoedruil 

is een onderdeel van The Impact Days. De dagen waarin we het sociaal onderne-

merschap vieren. Sociaal ondernemers zijn ondernemers met impact, die werken 

aan een eerlijke, duurzame toekomst voor Haarlem. We hopen dat de Haarlemmers 

bij het aanschaffen van cadeaus bewustere keuzes kan maken, maar wij beseffen 

ook dat de vaste lasten van iedereen ontzettend zijn gestegen, waardoor niet ieder-

een schoentjes kan vullen of cadeaus onder de kerstboom kan leggen.  

http://www.donboscoschoolhaarlem.nl/


De draak van Drakensteijn 

Groep 5 en 6 sluiten deze week het muziekproject 'Iedereen een instrument' af. Zeven weken oefenden ze, onder leiding van 

juf Marlies, meester Sander en meester Pytrik, in kleine groepjes op de klarinet, het keyboard en op de gitaar. Naast de kennis-

making met het instrument werd er ook gezongen: 'de draak van Drakensteijn' was favoriet.  Donderdagochtend 24 november 

werd het project afgesloten met een optreden voor de ouders in de speelzaal. Wist u dat muziek maken niet alleen heel leuk 

is, maar dat het ook goed is voor de hersenen? Muziek prikkelt de hersenen en vermindert stress.  

Voorlopig schooladvies 

De afgelopen week hebben alle kinderen uit groep 8 een voorlopig schooladvies gekregen. De komende weken gaan ze aan de 

hand van dit advies het brugboek doornemen of www.brugweb.nl doorspeuren. Vanaf januari worden de eerste open dagen 

gehouden.  


