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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Vanuit het team 
- Her-controle fietsen 
- Sleuteloverdracht 

MFA 
- Bezichtiging MFA 
- Verhuizen school 
- Nieuw meubilair 
- Gymtijden vanaf 

januari 2017 
- Klimop stekjes 
- Biebouders 
- Schoolleiders-

opleiding 
- Groepsbezetting 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en adjunct-directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 50: 13 december 
Week 51: 20-21 december 
 

Adjunct-directeur juf Anneke 
Week 50: 12-13-14 dec. 
Week 51: 19 t/m 23 dec. 

 
 

Indien u vragen hebt n.a.v. 
deze nieuwsbrief of over 
de dagelijkse gang van 
zaken op school, loop dan  
gerust de school binnen en 
ga in gesprek met de 

leerkr acht en/of de  
adjunct-directeur. 
 
 

Adjunct-directeur juf Anneke 
Week 49: 6-7-8 dec. 
Week 50: 12-13-14 dec. 
Week 51: 19 t/m 23 dec. 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
09-12 Juf Elise ouderschapsverlof 
12-12 Bovenschools directeur 
 Christa van der Veen 
  ’s morgens op school 
13-12 Koffie-uurtje voor alle 
 ouders/verzorgers 
13-12 Briefing ouders/verzorgers 

die meehelpen met de 
verhuizing 

13-12 Start  inpakken voor 
 verhuizing 
15-12 MR-vergadering 
20-12 Kerstviering op school; 

aanvang 8.45 uur. Ouders 
welkom! 

20-12 i.v.m. Kerstdiner  (17.30 
uur) zijn  leerlingen  om 
12.00 uur VRIJ! 

20-12 Kerstdiner 17.30 uur 
21-12  Laatste schooldag in huidig 
 gebouw 
22-12 Nieuw meubilair wordt 
 bezorgd 
22-12 Begin  Kerstvakantie 
23-12 Inpakken materialen school 
24-12 Inpakken materialen school 
 
 
VANUIT HET TEAM 
 
Her-controle fietsen VVN 
Vanochtend heeft meneer 
Paardekoper van VVN een 
hercontrole uitgevoerd op school. 
Van de afgekeurde fietsen zijn er 
vanochtend 8 fietsen weer helemaal 
goedgekeurd. 
Binnenkort krijgen deze kinderen 
een OK-sticker.  Meneer 
Paardekoper was erg verheugd dat 
er zoveel kinderen weer veilig de 
weg op kunnen met hun fiets. 
 
Sleuteloverdracht MFA 
Afgelopen woensdagmiddag heeft 
de officiele sleuteloverdracht 
plaatsgevonden. 
Ook is er uitleg gegeven over het 
klimaatbeheersingssysteem. 
 
Bezichtigen MFA 
Deze  week hebben alle groepen  
een bezoekje gebracht aan MFA. 
Het gebouw ziet er prachtig uit.  
Er moeten nog wel wat puntjes  
op de i gezet worden maar de 
kinderen en het team zijn super 
enthousiast! 
 
 
 

Koffie-uurtje  
Dinsdag 13 december wordt er weer 
een koffie-uurtje georganiseerd. De 
bedoeling is dat we met de 
aanwezige ouders/verzorgers naar 
de MFA gaan. Alle ouders/verzorgers 
worden vanaf 08.30 uur in de 
gelegenheid gesteld om gezamenlijk 
onze nieuwe school te bezichtigen. 
 
Briefing (uitleg) verhuizing aan 
ouders/verzorgers 
Er heeft zich een  mooi aantal 
ouders/verzorgers beschikbaar 
gesteld om te komen helpen bij de 
verhuizing. 
Aansluitend op de koffie-ochtend op 
dinsdag 13 december vindt er een 
korte uitleg plaats over de 
werkzaamheden die verricht kunnen 
worden in het kader van de 
verhuizing. We hopen dat er veel 
ouders/verzorgers aanwezig kunnen 
zijn. 
 
Verhuizen  school 
Donderdag 22 en vrijdag 23 
december gaan we alles inpakken 
wat er op school aanwezig is. 
 
Nieuw meubilair 
Donderdag 22 december wordt het 
nieuwe meubilair gebracht. We 
zoeken nog een aantal sterke 
mensen die overdag kunnen helpen 
sjouwen. U kunt zich opgeven via de 
aanmeldformulieren bij de 
kleutersdeur en bij de hoofdingang.  
 
Gymtijden  vanaf januari 2017 
Groep 3-4 gaat gymmen op de 
maandagmiddag! 
Groep 5-6 en groep 7-8 gaat net 
zoals nu gymen op de 
donderdagmorgen. 
De gymzaal zit in de MFA, dus alle 
kinderen kunnen gewoon naar 
school komen op de 
donderdagochtenden. 
 
 
Klimop 
We kunnen voor de nieuwe school 
heel veel stekjes van klimop 
gebruiken. 
Wilt u zorgen voor zoveel mogelijk 
stekjes???? 
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Biebouders: 
Onze biebouders hebben de 
afgelopen weken meerdere keren 
overleg gehad met de biebouders 
van de Regenboogschool. We 
voegen onze boeken samen tot één 
grote bibliotheek. Hiervoor is al een 
zeer mooie houten biebkast besteld. 
De biebouders van onze school gaan 
alle  boeken zelf inpakken. Een hele 
klus waar we de biebouders dan ook 
zeer dankbaar voor zijn! 
 
Kerstworkshops 
13 december 
Op dinsdag 13 
december zijn er 
‘sochtends 
kerstworkshops voor alle groepen. 
Informatie hierover vindt u in de 
speciale kerstbrief die als bijlage bij 
deze Nieuwsbrief is verzonden, 
hierin vragen we om materialen en 
hulp van ouders.  
 
Kerstviering en Kerstdiner 20 
december  
Op dinsdag 20 december vieren wij 
met de kinderen dat het bijna kerst 
is. Dit doen we door ’s ochtends de 
kerstviering (08.45 uur)  op school te 
houden en aan het begin van de 
avond het kerstdiner. Zie voor 
verdere informatie de speciale 
kerstbrief die als bijlage bij deze 
Nieuwsbrief is verzonden. 
 
Kerstgerechten 
We willen er natuurlijk een heel 
gezellig diner van maken. Daarvoor 
hebben we uw hulp nodig!  
Net als vorig jaar kunt u in de klas 
van uw kind kijken welk gerecht u 
wilt klaarmaken voor het diner. Deze 
gerechten staan op kerstballen die in  
een speciale kerstboom hangen. Het 
is de bedoeling dat u het bovenste 
kaartje (met het gerecht) meeneemt 
en dat u op de onderste kerstbal uw 
naam en telefoonnummer schrijft. 
Vanaf deze week  staan deze bomen 
in de klas.  
Als er nog bijzonderheden zijn met 
betrekking tot voedselallergieën 
o.i.d., dan dit melden aan de 
leerkracht van uw kind.  
 
Kniepertjesbakkers gezocht 
Wij hebben voor woensdag 21 
december, de gehele ochtend, 
kniepertjesbakkers nodig (opa’s, 
oma’s, buurvrouwen etc.) die het 

gezellig vinden om kniepertjes voor 
alle kinderen, leerkrachten en 
ouders te bakken. We hebben 
ongeveer 4 mensen hierover nodig.  
Neem uw eigen kniepertjesijzer en 
deeg mee van huis. Graag 
aanmelden bij juf Marieke of juf 
Madelon.  
 
 Schoolleidersopleiding 
Juf Anneke volgt sinds januari 2016 
de schoolleidersopleiding. Hiervoor 
moet zij nog 3x keer een  vrijdag 
naar  Zwolle. 
In februari 2017 hoopt zij de studie  
af te ronden. 
 
Groepsbezetting groep 3-4 en groep 
7-8 m.i.v. januari 2017 
Vanaf 9 januari 2017 hebben juf Elise 
en juf Sandra geen 
ouderschapsverlof meer. De 
verdeling van de werkdagen ziet er 
dan als volgt uit: 
Groep 3-4: 
Maandag en dinsdag: Juf José 
Woensdag, donderdag en vrijdag: juf 
Elise 
Groep 7-8: 
Maandag: Juf Natasja 
Dinsdag, woensdag en donderdag: 
juf Sandra 
Vrijdag: juf Natasja 
 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
 
 
Medezeggenschapsraad 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
 
Het is weer zover, het is weer 
advent….Het 2

e
 kaarsje van de 

Adventskrans hebben we deze week 
aangestoken. We mochten in de 
kring vertellen, waar iedereen goed 
in is. ‘Ik geef jou dit gouden hart, 
omdat jij goed bent in….’ Wat 
kunnen we elkaar prachtige 
complimentjes geven. Knap hoor!  
We komen door het 2

e
 kaarsje 

steeds dichterbij het Kerstfeest! 
Nog maar 2 weken en dan is het 
zover. 
Alle Sintspulletjes weer in de doos 
en de kerstballen eruit. We gaan op 
weg naar Kerstmis. Wat een mooi, 
oud verhaal het Kerstverhaal.  

 

 
 
We hebben vol verwondering naar 
het verhaal geluisterd en gekeken.  
In de klas wordt had gewerkt aan het 
maken van ons eigen kerststalletje. 
Jozef, Maria en Jezus worden van 
klei gemaakt. In de klas wordt de 
boom mooi versierd en er staat ook 
een kerstboom met alle gerechtjes 
voor het kerstdiner. Neemt u ook 
een kerstbal met gerechtje erop mee 
naar huis? Dan kunnen we met 
elkaar een heerlijk diner 
samenstellen. Alvast bedankt! 
 
Groep 3-4  
 
Glazen potjes en wc-rolletjes 
Volgende week gaan we knutselen 
met glazen potjes en wc-rolletjes. 
Wilt u deze sparen en meegeven aan 
uw kind? 
 
Groep 5-6 
 
Glazen potjes en wc-rolletjes 
Volgende week gaan we knutselen 
met glazen potjes en wc-rolletjes. 
Wilt u deze sparen en meegeven aan 
uw kind? 
 
Bezoek nieuwe school 
Joehoe! Donderdag was het zover; 
we hebben de nieuwe school 
bekeken!  
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Groep 7-8  
  
Glazen potjes en wc-rolletjes 
Volgende week gaan we knutselen 
met glazen potjes en wc-rolletjes. 
Wilt u deze sparen en meegeven aan 
uw kind? 
 
Kerstsfeer 
Heeft u al gezien dat er een hele 
fijne kerstfeer in de school hangt? 
We hebben het in de klas ook leuk 
aangekleed! 


