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Ineens is dan de laat-

ste schoolweek voor 

de Kerstvakantie aan-

gebroken. Wat is het 

jaar snel voorbij ge-

gaan. Iedereen mag 

straks gaan genieten 

van een welverdiende 

Kerstvakantie! 

 

Personeel 

We hebben er even 

op moeten wachten 

maar 3 december is 

onze logopediste Ja-

na van der Weele be-

gonnen. Zij is met veel 

enthousiasme bezig 

de  individuele logo-

pedie in te plannen. 

Juf Sylvia van groep 

Kraanvogel heeft per 

1 februari een andere 

baan op een basis-

school in Zoetermeer. 

Er wordt hard gezocht 

naar vervanging. 

Juf Femke, stagiaire in 

groep Pelikaan, heeft 

haar LIO-stage afge-

rond op 11 decem-

ber. Zij gaat aan de 

slag als leerkracht op 

een school voor kin-

deren met een licha-

melijke beperking. 

 

Activiteiten 

13 december is een 

aantal kinderen van 

de bovenbouw naar 

het bejaardenhuis ge-

gaan om de ouderen 

weer te verrassen met   

zelfgemaakte lekkernijen 

en cadeautjes. Voor de 

bewoners een welkom 

verzetje. Ze hebben ge-

smuld van het lekkers en 

genoten van de aanwe-

zigheid en aandacht 

van de kinderen en de 

Kerstliedjes die ze heb-

ben gezongen. 

 

Kijkavond 

Op dinsdag 27 novem-

ber was er weer een kijk-

avond voor de ouders 

en kinderen. Er waren 

allerlei Sint-spelletjes ge-

organiseerd waar met 

veel plezier aan werd 

meegedaan.  Ook de 

zelfgemaakte soep viel 

erg in de smaak. Kortom 

weer een geslaagde 

avond. 

 

Sinterklaas 

Het was een spannende 

tijd voor de kinderen, 

met als hoogtepunt na-

tuurlijk het bezoek van 

Sint en zijn Pieten aan 

onze school. Even leek 

het erop dat Sint niet zou 

komen omdat de heli-

kopter niet kon landen, 

maar gelukkig heeft hij 

onze school toch weer 

gevonden. Alle klassen 

hebben Sint op bezoek 

gehad en natuurlijk zijn 

er mooie cadeaus uitge-

deeld. 

 

Schoolfoto’s 

De bestellingen zijn op-

gehaald door de foto-

grafe. De foto’s zijn deze 

week geleverd en met de 

kinderen meegegeven, 

zodat iedereen ze voor de 

Kerstvakantie in huis heeft. 

 

Vakantieclub Kerstvakantie 

Ook in de Kerstvakantie is 

er weer allerlei leuks te 

doen voor vakantiepas-

houders. Om alle activitei-

ten te zien, of om uw kind 

gratis lid te maken van de 

Vakantiepasclub, kunt u 

kijken op vakantiepas.nl. 

Kerst                                          

De gangen en lokalen 

staan helemaal in het te-

ken van Kerst. Donderdag 

was de Kerstviering, met In 

de ochtend spelletjes en 

een speurtocht. Daarna 

een feestelijke Kerstlunch, 

met dank aan het lekkers 

dat de ouders  hadden 

gemaakt.  

Rapporten 

Eind januari zijn de bespre-

kingen van de  rapporten. 

De ouders zullen tegen die 

tijd benaderd worden om 

hiervoor een afspraak te 

maken. 

 

 

Wij wensen iedereen Fijne 

Kerstdagen, een gezellige 

jaarwisseling en natuurlijk 

een heerlijke vakantie. 

Wij zien iedereen graag 

maandag 7 januari weer 

gezond en wel terug! 
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Belangrijke data 

 

 

20 december 

Kerstviering 

Kerstlunch 

 

 

 

21 december 

Laatste schooldag 

Alle kinderen om 

12.15 vrij 

 
 

 

24 december t/m  

4 januari 

Kerstvakantie 

 

 

 

7 januari 

1e schooldag in het 

nieuwe jaar 
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