
Schooljaar 2022/2023 

De dagen worden 

steeds korter, we 

gaan in het donker 

naar school en het is 

ook alweer bijna don-

ker als we naar huis 

gaan. Het is bijna Kerst 

en dat is ook door de 

hele school goed te 

zien (en te horen ♫).Er 

staan nog leuke 

activiteiten op het 

programma maar er 

wordt natuurlijk ook 

nog hard gewerkt! 

 

Sinterklaasfeest 

5 december heeft de 

Sint met zijn pieten 

een bezoek gebracht 

aan onze school. Hij is 

luidkeels toegezongen 

door alle kinderen op 

het kleine plein. Daar-

na heeft Sint de groe-

pen ontvangen in de 

Sterrenzaal terwijl 2 

pieten in de groepen 

langs gingen. Het was  

weer een fijn feest 

met elkaar.  

 

Schoolfoto’s 

Afgelopen week zijn 

er herinneringsbrieven 

uitgedeeld namens 

de fotograaf. Heeft u 

de foto’s nog niet be-

taald, wilt u dit dan 

alsnog doen? 

 

Lunch op school 

Dinsdag 13 december 

is er voor de 2e keer 

lunch op school voor 

alle kinderen. De kin-

deren hebben de vorige 

keer gesmuld van al het 

lekkers en verheugen 

zich vast al op de vol-

gende lunch!  

De kinderen hoeven 

geen lunch mee te ne-

men. 

Volgende data: 

17 januari en 31 januari 

 

Studiedag 

Vrijdag 16 december is 

er een studiedag voor 

het personeel.   

We krijgen informatie 

over de nieuwe CITO 

afname en maken o.a. 

een start met de rappor-

ten. 

 

Enquête leerlingenver-

voer 

De gemeente vraagt 

ouders, van wie het kind 

gebruikt maakt van taxi-

vervoer, deel te nemen 

aan een landelijk onder-

zoek over het leerlingen-

vervoer. Dit brief hierover 

is aan school gestuurd 

en zal in Social Schools 

geplaatst worden. Invul-

len van de vragenlijst 

duurt gemiddeld 20 mi-

nuten. De vragen gaan 

vooral over de reistijd en 

over de kwaliteit van het 

vervoer met taxi of bus-

je. Uw deelname is be-

langrijk, of u nou wel of 

niet tevreden bent over 

het vervoer met taxi of 

busje. 

U kunt de vragenlijst tot 

15 december invullen. 

 

Kerstviering 

Op donderdag 22 decem-

ber vieren wij Kerst op 

school. De kinderen krijgen 

dan een 3 gangen lunch! 

Er zijn heuse menukaarten. 

Alle kinderen krijgen het-

zelfde voor– en nagerecht, 

maar het hoofdgerecht 

mag iedere groep zelf be-

palen. Dat wordt smullen!!! 

 

Thema Kunst en Vliegwerk 

We zijn nu nog volop bezig 

met het thema Kerst maar 

vanaf 16 januari gaat het 

thema Kunst en Vliegwerk 

van start.  Aan het eind 

van dit thema organiseren 

we een Winterfestival.  

Het is de bedoeling dat u 

(of opa/ oma of tante /

oom) samen met uw kind 

naar het Winterfestival 

komt. 

Het start om 13.00 uur en 

duurt tot ongeveer tot 

16.00 uur. 

Het festival zal bestaan uit 

een wintermarkt met oa. 

spellen en optredens 

door de kinderen. 

Wilt u hier rekening mee-

houden en  in de agenda 

zetten?  

Corona 

Corona is echt nog niet 

verdwenen. We merken 

dat alles door elkaar gaat, 

gewoon verkouden, buik-

griepje etc. Maar mocht 

uw kind verschijnselen heb-

ben, wilt u dan een zelftest 

afnemen? 
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Belangrijke data 

 

Dinsdag 13 december 

Lunch op school 

 

Vrijdag 16 december 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

Donderdag 22  

december 

Kerstviering op school 

 

Vrijdag 23 december 

School om 12.15 uit 

 

26 december t/m 6  

januari 

Kerstvakantie 

 

Maandag 9 januari 

Eerste schooldag in het 

nieuwe jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


