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De Sint is net weg en 

Kerst staat alweer bij-

na voor de deur. De 

school is al helemaal 

in Kerstsfeer. Een leu-

ke, spannende, druk-

ke tijd voor de kin-

deren en leerkrach-

ten. Op naar een wel-

verdiende vakantie! 

 

Personeel 

Juf Marie-Christine is 

eind november geo-

pereerd aan nierste-

nen. Gelukkig herstelt 

zij goed. Ze is alweer 

een paar uur per dag 

aanwezig en zal haar 

uren uitbreiden als het 

zo goed blijft gaan. 

Juf Caroline en juf 

Jeanine zijn geslaagd 

voor de opleiding Vi-

d e o - I n t e r a c t i e -

begeleiding. Het doel 

van VIB is het verbete-

ren van de communi-

catie tussen opvoeder 

(leerkracht) en kind. 

VIB kan worden inge-

zet bij begeleiding 

van leerkrachten om 

een betere communi-

catie met een leerling 

tot stand te brengen. 

 

Activiteiten 

De kinderen hebben 

weer enorm genoten 

van de Sinterklaastijd. 

De Sintmusical door 

de Bohemenschool 

was een succes, de 

liedjes werden door 

sommige leerl ingen 

goed meegezongen. Op 

5 december kwam Sin-

terklaas met zijn Pieten 

onze school bezoeken. 

Ondanks dat de Pieten 

zich hadden verslapen 

en de Sint een taxi moest 

nemen naar onze 

school, hebben de kin-

deren een leuke och-

tend gehad en zijn ze 

verwend met mooie ca-

deau’s. 

Donderdag 19 decem-

ber is de Kerstviering. De 

ouders is gevraagd iets 

lekkers mee te geven 

aan de kinderen voor de 

gezamenlijke Kerstlunch 

in de klas. 

 

Sterrenzaal 

Er is hard gewerkt aan 

de inrichting van de Ster-

renzaal. De Active Floor 

is door de groepen al 

uitgeprobeerd. Er wordt 

toegewerkt naar een 

officiële opening. 

 

Losse haren tijdens gym– 

en zwemles 

Kinderen met langer 

haar komen tegenwoor-

dig vaak met los haar 

naar de gym– en zwem-

les. In verband met vei-

ligheid en hygiëne vra-

gen wij u erop te letten 

dat uw kind het haar in 

een staart of vlecht 

draagt op de dagen dat 

er gym– of zwemles is. 

 

 

Kom in de klas 

Donderdag 16 januari is er 

weer “Kom in de klas”. De 

ouders mogen op deze 

dag in de ochtend op 

school komen om te zien 

hoe de lesdag van hun kind 

eruit ziet. 

De ouders van groep Toe-

kan en Pelikaan  mogen in 

de middag komen, omdat 

deze groepen naar het mu-

seum gaan in de ochtend. 

 

Rapporten 

Van 27 januari t/m 7 febru-

ari worden ouders weer uit-

genodigd om het rapport 

van hun kind te komen be-

spreken op school. De leer-

krachten zullen hiervoor 

met u een afspraak maken. 

 

(Sch)ouders 

E rvar ingskenni scent rum 

(Sch)ouders is een digitaal 

platform van en voor ou-

ders van een zorgkind. U 

kunt als ouder terecht bij 

(Sch)ouders met vragen 

over zaken die verder gaan 

dan de beperking van uw 

kind, zoals de gezinssituatie, 

relaties, opvoeden, zorg 

delen, loslaten, financiën, 

ontspanning of combinatie 

van zorg en werk. 

Website: www.schouders.nl 

 

Vakantiepas 

de VakantiepasClub heeft 

weer een gevarieerd pak-

ket activiteiten met specia-

le VakantiepasKorting voor 

de leden. Bekijk alle activi-

teiten op vakantiepas.nl 
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Belangrijke data: 

 

19 december 

Kerstviering  

Kerstlunch 

 

20 december 

Kinderen 12.15 vrij 

 

23 december t/m 

 3 januari 

Kerstvakantie 

6 januari 

Eerste schooldag in het 

nieuwe jaar!! 

 

16 januari 

Kom in de klas 

 

27 januari t/m  

 7 februari 

Rapportbesprekingen 

 

21 februari 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

24 t/m 28 februari 

Voorjaarsvakantie 

  VSO - EDB 

  

SO -  Heliotrooplaan 


