
Mooi kerstfeest! 
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vr 19 dec.:   12.00: Begin kerstvakantie 

ma 5 jan.:   Eerste schooldag in 2015 / 8.30 Nieuwjaarwensen ouders 

di 6 jan.:   Eerste dag met nieuwe begintijd (bel om 8.20 uur!) 

wo 7 jan.:   Informatieavond VO voor ouders groep 8 

ma 12 jan.:   Groepen 1/2 Project ‘Brikki’ op school 

ma 12 jan.:   Groep 8 GPS winterwandeling 

ma 12 jan.:   20.00: Ouderraad 

wo 14 jan.:   Afscheid juf Marion Schipdam 

ma 26 jan.:   Studiedag » alle kinderen vrij 

 

 

 

    

Na de kerstvakantie beginnen we met een nieuw thema: Rituelen  

Inhoud: Over gebruiken en rituelen die gewone momenten heel bijzonder maken.  

De verhalen in de eerste week na de vakantie: 

Groepen 1 t/m 4:  

Het verhaal van de drie koningen (Matteüs 2, 9-13); Het kind naar de tempel brengen 

(Lucas 2, 22-40).  

Groepen 5 en 6:  

Eindelijk! (Lucas 2, 22-40); De dingen van mijn vader (Lucas 2, 41-52). 

Groep 7 en 8:   

Anders dan andere kinderen (Lucas 2, 41-52); De mooiste dag van mijn leven (Lucas 2, 

22-40) 

 

 

 

 

 

 

Het was gisteren weer een heel bijzondere en mooie avond. Het intieme 

kerstgebeuren in de eigen groep werd door zowel de kinderen als de 

leerkrachten als heel waardevol ervaren. Het kerstverhaal kwam op het 

eigen leeftijdsniveau aan de orde en vervolgens werd er genoten van al 

het lekkers dat ouders en kinderen zelf hadden meegenomen. En wat dat 

laatste 

betreft had 

u als 

ouders 

weer een enorme bijdrage geleverd. Veel dank 

daarvoor! 

Van de afsluiting op het plein waarbij we de drie 

kerstliederen zongen vindt u rechts nog een foto van 

bovenaf. Ten slotte is een dankwoord voor de 

kerstcommissie zeker op z’n plaats! 
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Geboren! 

Schitterende opbrengst Serious Request  

Hoofdluiscontrole 

Veranderingen  na de kerstvakantie 

Kleding voor ongelukjes 

 

 
 
 

 

We zetten de wijzigingen van na de vakantie nog even op een rij: 

Juf Marion Schipdam beleefde vandaag in groep 1/2-C haar laatste schooldag. Op woensdag 

14 januari nemen we officieel afscheid van haar. De ouders van groep 1/2-C zijn daarover 

vandaag in een aparte mail geïnformeerd. 

Haar plek, als duopartner van Anja Termaat, zal vanaf januari worden 

ingenomen door juf Mirjam Windsma die dus de overstap maakt van groep 5 naar 1/2-C. En juf 

Wina Veldkamp neemt dan vervolgens op wo/do weer de plek van Mirjam in groep 5 over.  

Niet vaak genoeg kunnen we u herinneren aan de wijziging aan het begin van iedere schooldag. Ik 

doel op het tijdstip waarop voor de groepen 3 t/m 8 de eerste schoolbel gaat. Niet meer om 8.25 

uur, maar om 8.20 uur! De kinderen mogen dan tussen 8.20 en 8.25 uur zelfstandig de school 

inlopen. Hun juf of meester wacht hen op bij het eigen lokaal. In de vorige nieuwsbrief meldden we 

al dat we dit laten ingaan op dinsdag 6 januari a.s. 

 

 

 

De actie van groep 8 voor Serious Request 

is een groot succes geworden. Ook hun 

activiteit in de Pekingtuin kon rekenen op 

een grote belangstelling, zelfs van Zapp TV 

en onze burgemeester (zie foto). 

En de opbrengst? Alle acties bij elkaar 

leverde een schitterend bedrag op van ruim 1200 euro. Volgende week 

dinsdag gaat een afvaardiging van de groep het geld persoonlijk brengen 

bij het Glazen Huis in Haarlem. 

 

 

 

Ook na de kerstvakantie is het weer zover: de gebruikelijke controle van de haren. 

Houdt u het thuis ook in de gaten? 

 

 

 

 

Op woensdag 10 december jl. hebben Emma (groep 7) en Pauline (groep 5) de Wild een 

broertje gekregen!  

Hij heet Boele. Natuurlijk feliciteren wij hen en de ouders van Boele van harte met zijn 

geboorte. 

Heel veel geluk en gezondheid met hem! 

 

 

 

Af en toe doe ik 

namens de overblijfhulpen of leerkrachten in de 

kleutergroepen een oproep voor kleding dat gebruikt wordt 

wanneer één van de kinderen een ongelukje overkomt. 

Ditmaal blijkt er vooral behoefte te zijn aan onderbroekjes 

voor de jongens. Bedankt alvast! 

 

Met vriendelijke groet  

en een heerlijke kerstvakantie met mooie kerstdagen en 

gezellige jaarwisseling gewenst, 

namens het schoolteam,  

Jacques van der Vlies  


