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Zaandijk,  2 december 2022 
 
 
 
 
Aan alle leerlingen van Het Saenredam en hun ouders/verzorgers 
 
 
 
 
Betreft: bijzonder decembernieuws 
 
 
Beste leerling en beste ouders/verzorgers, 
 
Kluisjescontrole en presentje van Ouderraad 
Vandaag, vrijdag 2 december, was het een drukte van belang in school.  
Geen leerlingen te zien (behalve diegenen die een toets Kunst moesten maken), wel 
personeel èn de hulpjes van de Sint. Zij hebben in het kader van preventie en veiligheid op 
school de schoolleiding meegeholpen met de jaarlijkse kluisjescontrole. De controle is 
prima verlopen. Voordat de kluisjes weer op slot werden gedaan, is er een december-
presentje – aangeboden door onze Ouderraad – met gedicht in gestopt.  
 
“Beste leerling van Het Saenredam, 
 
Afgelopen weekend waren mijn Pietjes op Het Saenredam 
om in de kluisjes te kijken; ze schrokken zich soms helemaal lam! 
In een enkele kluis lag beschimmeld brood en andere zooi! 
Nou, nou, zeiden mijn Pietjes tegen elkaar, dat vinden wij niet zo mooi! 
 
Na een grondig inspectie, ging het gelukkig maar om een kluis of twee, 
Dus uiteindelijk viel het allemaal erg mee. 
Mijn Pietjes vonden dat dat beloond moest worden en gingen toe met de Sint praten 
En hebben daarop een lekker presentje voor jullie achtergelaten. 
 
Na dit gezellige bezoek aan julie school, kwamen ze tot 1 conclusie… want… 
Het Saenredam heeft misschien niet de schoonste maar wel de allerleukste leerlingen van 
het hele land! 
 
Sint, Piet en paard”  
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Inzamelingsactie Voedselbank 
De afgelopen twee weken zijn er door veel leerlingen  
(en hun ouders/verzorgers) en medewerkers artikelen  
van het boodschappenlijstje gedoneerd aan de Voedselbank. 
Vandaag werd de opbrengst van onze inzamelingsactie,  
14 volle kratten, naar de Voedselbank gebracht.  
Een geweldige opbrengst waar de vrijwilligers van de  
Voedselbank reuzeblij mee waren. Iedereen heel hartelijk  
dank voor alle gulle giften! Deze zullen op een goede plek  
terechtkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstmarkt 
Op donderdag 15 december a.s. is de eerste kerstmarkt van Het Saenredam.  
We hopen dat dit een traditie wordt die steeds meer door de leerlingen van het cluster 
Creatieve Economie wordt gedragen.  
Het doel is: 

• geld in te zamelen voor ons solidariteitsfonds met als doel dat alle 
leerlingen mee op schoolreis kunnen  

• extra geld voor het nieuwe schoolplein, zodat dit voor onze leerlingen een 
fijne plek wordt. 

 
Vanaf maandag 5 december starten wij een inzamelingsactie van kerstpullen voor de 
verkoop. Heeft u kerstspullen zoals kerstballen, lichtjes en dergelijke die u niet meer 
gebruikt maar die nog wel goed zijn? Geeft u deze dan mee aan uw kind, zodat hij/zij het 
kan inleveren bij de balie. 
 
Op de kerstmarkt wordt warme chocolademelk, koffie en door leerlingen gemaakt lekkers 
verkocht. Onderwijl wordt er kerstmuziek gedraaid afgewisseld met live optredens van 
leerlingen.  
 
Naast de kerstspullen die te koop zijn, zijn er ook activiteiten te doen. U kunt betalen met 
QR-codes ter waarde van € 0,50 en € 1,00 en € 2,00. Ook als u niets wilt kopen, bent u 
natuurlijk van harte welkom om te komen genieten van de kerstsfeer. We hopen dat het 
een gezellige middag wordt voor onze leerlingen, ouders, familie, buurtgenoten en 
medewerkers.  
 
Dus iedereen is van harte welkom op donderdag 15 december tussen 14.30 en 16.30 uur. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Saenredam 
 
 
 


