
Nieuwsbrief 
 

Nieuwsbrief 8, 15 december 2022 

Uitnodiging 
Op woensdag 21 december bent u tijdens het 

kerstdiner van de kinderen van harte welkom bij de 

kerstborrel voor ouders. De borrel is van 17:30 tot 

18:45 uur in onze Theaterzaal. Hier kunt u genieten 

van een drankje en een hapje, aangeboden door 

de Oudervereniging. Komt u ook gezellig langs? 

 

Op vrijdag 23 

december is onze 

gezamenlijke 

kerstviering in de 

Johannes de Dooperkerk. De viering wordt 

gehouden van 10.30 tot ongeveer 11.30 uur. U bent 

van harte uitgenodigd om bij de viering aanwezig te 

zijn! Als u bij de viering aanwezig bent, mag uw kind 

na de viering meteen met u mee naar huis. Alle 

andere kinderen lopen samen met de juf mee terug 

naar school en kunnen dan bij school opgehaald worden. Op 23 december zijn de 

kinderen om 12.00 uur vrij en begint de kerstvakantie 
 

 

Ziektevervanging op vrijdag? Bericht van juf Joke 
In geval van ziekte of een invaller ontvangt u soms in de ochtend via Social Schools 

een bericht van juf Imke. Op de vrijdagen regelt juf Joke vanaf nu de 

ziektevervanging en ontvangt u mogelijk een bericht van juf Joke van den Bogaerdt.  

 
 

Verslag van de leerlingenraad door Imme 
Woensdag 7 december hadden we weer leerlingenraad. Wij begonnen over een 

nieuw toestel op het bovenbouw plein, omdat veel kinderen hadden aangegeven 

dat graag te willen. Ook hebben we het gehad over het goede doel waarvoor we 

geld willen gaan ophalen. Als laatste hebben we het nog gehad over een nieuwe 

naam voor de Viertonde. Kinderen uit de klassen hadden briefjes in de 

brievenbussen gedaan met ideeën. Daar hebben voor het goede doel en de naam 

voor de Viertonde een top 3 van gemaakt. Later wordt bekend gemaakt welke het 

gaan worden. We vonden het fijn om te zien dat er zoveel ideeën waren van 

iedereen. 
 

 

Agenda 
Woensdag 21 december 

17.30 uur kerstdiner in alle groepen 

Vrijdag 23 december 

10.30 uur , kerstviering: ouders welkom! 

12.00 uur: leerlingen vrij 

Maandag 9 januari 

Weer naar school! 

Maandag 16 januari  

Studiedag; alle leerlingen vrij 

 

 

 
 
 
 

 



De kleuters zeggen: bedankt! 
Bij de kleutergroepen wordt er veel gewerkt met 

ontwikkelingsmateriaal, helaas verdwijnt er nog wel 

eens een stukje of gaat er in de loop van de tijd iets 

kapot. Van sommige materialen zijn er geen 

nieuwe onderdelen te bestellen. Gelukkig was de 

vader van Ravi (gr.3) en Mika (gr. 1-2b) zo lief om 

voor de kinderen (en de juffen) nieuwe vormen te 

maken. Nu kunnen alle kinderen weer met de 

Figura bakken spelen! Ontzettend bedankt, wij zijn 

er allemaal erg blij mee! Als dank maken we 

meteen een beetje reclame, want ze maken ook gepersonaliseerde producten. Te 

vinden op Facebook @tinywoodcrafts en Instagram @tiny_wood_crafts. 

 

 

Juf Sanne en juf Amber voorlopig voor het laatst 
Volgende week vrijdag hebben juf Sanne en juf Amber voorlopig 

hun laatste werkdag, want ze gaan genieten van een 

welverdiend zwangerschapsverlof!  

Juf Fanny en juf Carlijn zullen hun verlof waarnemen.   

 

 

 

 

Ouders, heel erg bedankt!   
Om alle gezellige activiteiten in de decembermaand te 

kunnen doen, is er altijd veel ouderhulp nodig. Wat fijn dat 

die ouderhulp er was! Zowel voor de Sintviering als in de 

weken voor Kerst hebben veel ouders zich ingezet bij het 

versieren van de school, de organisatie rond Sint, de crea-

middag, de tekeningen op de ramen, het netjes houden 

van de bieb en de giften voor de Voedselbank.   

   

  



Boekentips voor de kerstvakantie 

 
 

 

 



Nog meer boekentips voor de kerstvakantie 

 
 


