
Nieuwsbrief NTC-school De Droomtorens december 2020 “Sinterklaas Editie” 
  
Beste ouders,  
   
Hierbij een speciale Sinterklaas editie van onze nieuwsbrief. Zoals jullie zullen begrijpen zal de 

Sinterklaasviering op zaterdag 5 december a.s. iets anders zijn dan we gewend zijn. Ondanks dat we 

voor een alternatief Sinterklaasfeest plannen zijn we nog steeds afhankelijk van wanneer de 

lockdown eindigt en welke flexibiliteit de dan geldende maatregelen ons bieden om Sinterklaas en 

Piet toegang te geven tot het schoolgebouw. We houden jullie op de hoogte van eventuele verdere 

aanpassingen. 
 
Van de leerkrachten  
  
Op zaterdag 5 december komt Sinterklaas op bezoek bij de Droomtorens. De viering van het 

Sinterklaasfeest zal dit jaar iets anders zijn dan normaal. De gezamenlijk ontvangst in de schoolhal 

zal niet doorgaan maar Sinterklaas zal iedere klas afzonderlijk bezoeken met Piet. Dit bezoek kan 

alleen doorgang vinden als de lockdown officieel over is en de maatregelen een/meerdere externe 

volwassenen toestaan in het schoolgebouw. 

 

Er is een gerede kans dat het niet mogelijk is voor Sinterklaas de klassen te bezoeken en we 

bespreken als bestuur nog een alternatief waarbij Piet langskomt en buiten het schoolgebouw blijft 

en toch een cadeau en snoepgoed uitgedeeld kan worden. 

 

Ter voorbereiding van het samenstellen van het Grote Sinterklaasboek zouden we graag alle ouders 

willen vragen 2 regels over hun kind(eren) te schrijven voor Sinterklaas. Zouden jullie dit voor 28 

november a.s. willen e-mailen naar Marga Lijzenga : Marga.Lijzenga@Lyzenga.plus.com 

 

Ter herinnering nog een keer de informatie over het Sinterklaasjournaal. De uitzending kan ook 

nadien nog online gekeken. Het journaal duurt 10 minuten.  Via deze links is het programma te 

bekijken: 

https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/ 
http://www.npostart.nl/het-sinterklaasjournaal/VPWON_1262922 
Het Sinterklaasjournaal sluit goed aan bij de invulling van het cultureel onderwijs en is ook weer een 
extra mogelijk de kinderen de Nederlandse taal te laten horen! 
   
 De ambassadeur van de Nederlandse ambassade in London heeft een uitnodiging geplaatst 
op Twitter https://twitter.com/KvanOosterom/status/1328713690883952642?s=20   
aan alle Nederlandse en Vlaamse kinderen om een tekening of een brief aan Sinterklaas te 
sturen. Dit is om te helpen bij de oproep tijdens het Sinterklaasjournaal om een brief of 
tekening naar de lokale burgemeester te sturen. 
 
De ambassade zal de brieven en tekeningen verzamelen en ervoor zorgen dat Sinterklaas 
deze ontvangt. Noteer ook je eigen adres zodat Sinterklaas een antwoord kan terugsturen! 
 
Tot slot vind je ook een korte video van de ambassadeur op onze Facebook pagina te 
bereiken via deze link: https://www.facebook.com/watch/?v=294214628473059 
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De kerstviering 
 
De leerkrachten en het bestuur hebben besloten dat de jaarlijkse kerstviering helaas niet 
door kan gaan. De kerstviering kent als hoogte punt een gezamenlijke kerstlunch waarbij 
met elkaar samen zijn centraal staat. Daarnaast is ouderhulp essentieel om de kerstlunch 
goed te laten verlopen. Wij zijn van mening dat de kerstviering in afzonderlijke klassen de 
essentie van de kerstgedachte te niet doet en hebben daarom besloten de viering dit jaar 
niet door te laten gaan. Uiteraard zal kerst als thema wel behandeld worden tijdens de 
lessen. 
 
Tot zaterdag!  
  
Het bestuur van de Droomtorens 
 


