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Beste ouders en verzorgers van De Keizerskroon, 
 

 
 
Feestelijke periode in het jaar: 
We zitten midden in een mooie en spannende feestperiode. In meerdere opzichten spannend voor 
zowel kinderen als volwassenen.  
De kinderen die uitkijken naar het Sinterklaasfeest, cadeautjes, surprises en de spanning 
daaromheen en ook uitkijken naar de gezelligheid van Kerstvakantie. 
Wij volwassenen die uitkijken naar wat nu en straks mag en kan. We voelen echter allemaal, zo lijkt 
het, de behoefte om het in deze maand gezellig en knus te maken, zeker ook met het oog op de 
periode die we achter ons hebben liggen.  
Met name de kerstperiode is een periode die je met gezin én familie wilt vieren. 
We kijken ook aan tegen het vooruitzicht van een vaccin tegen het coronavirus. Hopelijk gaat het ons 
uit de situatie helpen waarin we nu zitten. Zodat we weer kunnen naar meer fysiek contact en 
verbinding met elkaar.  
Is die er nu dan niet? Die is er wel maar anders. Ik hoor het regelmatig terug binnen het team en in 
contact met ouders. De behoefte is wederzijds en dat is goed om te zien. Het geeft aan dat we elkaar 
daarin waarderen en nodig hebben in het belang van de kinderen en hun ontwikkeling. 
 
Sinterklaasviering en Kerstviering: 
Onze leerlingen kijken er naar uit om samen op school het Sinterklaasfeest te vieren. En verderop in 
december ook de Kerstviering. Het zal dit jaar anders verlopen dan we gewend zijn.  
Door het coronavirus kunnen we u als ouder of verzorger minder bij de feesten betrekken dan we 
zouden willen.  
Zo zal Sinterklaas niet op het schoolplein groots worden verwelkomd en kerstactiviteiten, die in het 
verleden met ouders plaatsvonden, worden dit jaar anders georganiseerd.  
Over de Kerstviering ontvangt u begin volgende week meer informatie. 
 

 
Wel alvast dit verzoek: Wilt u voor de kerstcrea van donderdag 10 december een schoon glazen 
potje en een led-lampje aan uw kind meegeven? 
 

 
 
Onze oudervereniging en onze werkgroepen Sint en Kerst werken op dit moment hard om er voor 
de kinderen mooie vieringen van te maken. Wij zien dat hen dit goed lukt. Waarvoor onze dank! 
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De jongere kinderen zitten helemaal in de sfeer en spanning van Sinterklaas. Er worden massa’s 
Kruidnoten ‘gebakken’ door onze kleuters en echt gebakken door de hogere groepen. Compleet in 
pietenpakken en sinterklaasoutfit wordt er in de hoeken in groep 1/2 druk gewerkt aan het inpakken 
én uitpakken van cadeaus. 
Er staan de meest mooie surprises in de hogere groepen. Wat een aandacht en tijd hebben de 
kinderen gestoken in originele, creatieve en mooie surprises. Het geeft ons een ontzettend goed 
gevoel dat de kinderen dit met zoveel aandacht en zorg gedaan hebben.  
 
We hebben er alle vertrouwen in dat ook dit jaar de Sinterklaasviering en Kerstviering weer een 
groot succes wordt! 
 
Pedagogiek student op de Keizerskroon: Sterre stelt zich voor aan u en de leerlingen: 
Beste kinderen en ouders,  
Mijn naam is Sterre van Elleswijk. Ik ben tweedejaars student Pedagogiek aan de Haagse Hogeschool. 
Vorige week ben ik begonnen met mijn stage op de Keizerskroon! Vier jaar geleden heb ik op deze 
school mijn eindstage voor de opleiding Onderwijsassistent afgerond, waarna ik een paar maanden 

als invalkracht heb gewerkt. Misschien ben ik dus voor sommige van jullie al een bekend gezicht 😊. 
Ik ga op maandag en dinsdag stage lopen bij de ib’ers. Op deze dagen ga ik met verschillende 
kinderen aan de slag. Ik ga deze kinderen helpen op het gebied van taal en rekenen. Daarnaast ga ik 
ook kinderen helpen die bijvoorbeeld moeite hebben met concentreren, zelfstandig werken, 
samenwerken etc. Ik heb er veel zin in!  
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Met vriendelijke groet, 
Namens het Team van De Keizerskroon 
Jethro Schepers en Louise Treffers 
Directie De Keizerskroon 
 
 
 
 


