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BELANGRIJKE DATA 
 

12-12 Stakingsdag BaO 

13-12 Koffie-uurtje 

21-12 's Ochtends kerstviering 
21-12 's Middags kinderen vrij 

21-12 's Avonds Kerstdiner 

22-12 Alle kinderen 's middags 
vrij 

22-12 tot en met 07-01-18 

 Kerstvakantie 
08-01 Start school 

09-01 Luizencontrole 

12-01 Streetwise 

 
 
 
VANUIT HET TEAM 

 
Sinterklaasfeest                                                                                                                                                                                                       
We hebben afgelopen een heel mooi 
Sinterklaasfeest gehad. De kinderen 
hebben genoten. Het feest stond in 
het teken van veiligheid op de fiets. 
Mooi om te horen dat er zoveel 
kinderen weten hoe een veilige fiets 
eruit moet zien. Ze herkenden ook 
direct dat de fietsen van de zwarte 
Pieten echt niet veilig waren. 
Gelukkig werd Sinterklaas met de 
politiebus naar school gebracht 
zodat hij de Pieten even goed kon 
toespreken. De Pieten zijn daarom 's 
middags weer lopend naast de fiets 
vertrokken. De kinderen hadden 
goed hun beste gedaan voor de 
surprices. Enkele surprices waren 
soms al een mooi cadeau. Bij deze 
willen we alle mensen die hebben 
geholpen om van deze periode een 
succes te maken hartelijk 
bedanken!!!  
 
Staking onderwijs 

De staking is een feit. Alle 
basesscholen zijn dinsdag 12 
december dicht i.v.m. de staking in 
het primair onderwijs. Er zal een 
demonstratie in Assen zijn waar alle 
leerkrachten aan mee kunnen doen. 
De kinderen zijn deze dag vrij. U 
wordt verzocht zelf voor opvang te 
zorgen indien dit nodig is. 
 
Koffieuurtje 

Woensdagochtend 13 december 
hebben we ons maandelijkse koffie-
uurtje gepland. Alle 
ouders/verzorgers/opa's en oma's 
zijn van harte welkom. De koffie-

uurtjes staan altijd in het teken van 
ontmoeten en informatie 
uitwisselen. Komt u ook? 
 
Herkeuring fietsen  

Afgelopen maandag  zijn er twee 

vrijwilligers van VVN op school 

geweest voor de herkeuring van de 

afgekeurde fietsen. De vrijwilligers 

hebben enkele fietsen gekeurd. Ze 

hebben ook de fietsen van de zwarte 

Pieten gekeurd en helaas moeten 

afkeuren. De vrijwilligers worden 

hartelijk bedankt voor hun komst.  

Het ANWB fietsenplan 

In de vorige nieuwsbrief hebben we 

geinformeerd over het fietsenplan 

van de ANWB. Indien u in 

aanmerking wilt komen voor een 

fiets dan kunt u zich melden bij juf 

Anneke. 

Kerstviering 

Op donderdag 21 december vieren 

wij met de kinderen dat het bijna 

kerst is. Dit doen we door ’s 

ochtends de kerstviering op school 

te houden en aan het begin van de 

avond het kerstdiner. De kinderen 

zijn deze dag om 12.00 uur vrij van 

school. Ze worden om 17.30 uur 

weer op school verwacht voor het 

Kerstdiner. 

 

We willen er natuurlijke een heel 

gezellig en sfeervol 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 de bovenste 

kerstbal (met het gerecht) 

meeneemt en dat u op de groene 

kerstbal uw naam en 

telefoonnummer schrijft. De 

kerstbomen met de gerechtjes erop 

staan in de klassen. 

Als er nog bijzonderheden zijn met 

betrekking tot voedselallergieën 

o.i.d., dan graag melden aan de 

leerkracht van uw kind.  
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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data 

• Vanuit het team 
- Sinterklaasfeest 
- Staking onderwijs 
- Koffieuurtje 
- Herkeuring fietsen 
- ANWB fietsenplan 
- Kerstviering 
- Kerstvakantie  
- Luizencontrole 
- Streetwise 

• Leerlingenraad 

• Vanuit de geledingen 

• Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 50: 13 december  
Week 51: 18, 19 december   
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 50: 11 t/m 13 
december  
Week 51: 18 t/m 20 
december  

 
Indien u vragen hebt n.a.v. 
deze nieuwsbrief of over de 
dagelijkse gang van zaken op 
school, loop dan de school 
binnen en ga in gesprek met 
de groepsleerkracht en/of de 
locatiedirecteur. 
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Het kerstdiner begint om 17.30 uur. 

De kinderen kunnen ’s ochtends in 

een plastic tas, voorzien van naam, 

hun soepkom, bord, beker en bestek 

alvast meenemen.  

De gemaakte gerechten kunnen 

(door de ouders) vanaf 17.15 uur in 

de klas gebracht worden.  

Om 18.30 uur kunnen de kinderen 

weer worden opgehaald.  

 
Vanaf 18.00 uur zullen er net als 
vorig jaar op het plein vuurkorven 
branden met een lekker hapje en 
drankje voor u erbij.  
 
Kerstvakantie 
Voor alle kinderen begint de 
Kerstvakantie op vrijdag 22 
december. Alle kinderen zijn om 
12.00 uur vrij. De Kerstvakantie 
duurt tot en met zondag 7 januari 
2018. Alle kinderen worden 
maandag 8 januari 2018 weer op 
school verwacht. 
 
Luizencontrole 

De luizencontrole zal vanaf januari 
2018 plaats vinden op de 
dinsdagmiddag i.p.v. de 
maandagmiddag. De eerste controle 
is op dinsdag 9 januari 2018. 

Streetwise 
Vrijdag 12 januari zal in het teken 
staan van Streetwise. Als school 
nemen we allerlei maatregelen om 
de verkeersveiligheid te vergroten. 
Eén ding is echter heel moeilijk te 
'regelen': het gedrag van de 
verkeersdeelnemers. Kinderen leren 
alleen in de praktijk hoe ze beter 
kunnen omgaan met het drukke 
verkeer. De ANWB voelt zich nauw 
betrokken bij verkeersveiligheid en 
heeft ANWB Streetwise ontwikkeld. 
Een praktisch, maar ook leuk en 
leerzaam verkeersprogramma dat 
aansprekend is voor alle leerlingen 
van de basisschool.     

Verkeerstraining op maat: vier 
lesmodules                                                                                                                                                    
Streetwise is opgebouwd uit vier 
modules passend bij de leeftijd en 
ontwikkelfase van 
basisschoolleerlingen. Professionele 
instructeurs komen een ochtend 
naar de school en geven 

verkeerstrainingen op maat. Met 
speciaal ontwikkelde lesmaterialen 
zoals elektro- en rijlesauto´s, 
zebrapaden, verkeerslichten, 
opblaasbare auto's en een 
fietsparcours wordt de praktijk zo 
veel mogelijk nagebootst.  

 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Aanstaande woensdag 13 december 
is de volgende OV vergadering. 
 
Medezeggenschapsraad 
Vrijdag 15 december a.s. hebben wij 
weer en volgende MR vergadering. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Afgelopen maandag is Sinterklaas bij 
ons op school geweest. Wat hebben 
we een super leuke dag gehad en 
wat zijn we blij met onze mooie 
cadeautjes!  
 
De kerstboom staat ook alweer bij 
ons in de klas. Want de komende 
periode werken we rondom het 
thema kerst. De hele school komt al 
in mooie kerstsfeer, met allemaal 
mooie versieringen en mooie 
lichtjes. We knutselen kerstbomen 
van papier en maken mooie hangers 
van kralen. 
Aanstaande maandag  hebben we de 
tweede adventsviering. Wij vieren 
dit samen met groep 3. 
 
 
Groep 3  
Sinterklaas is weer op weg naar 
Spanje en de kerstboom staat alweer 
in de klas. Wat een drukke maar 
gezellige decembermaand! We 
maken elke dag een vakje van de 
adventskalender open, zo komen we 
steeds dichter bij de kerstviering. 
Elke dag zit er een briefje in de 
kalender met een vraag, opdracht, 
verhaaltje of iets anders. We zijn 
bezig met de afronding van kern 4, 
wat kunnen de kinderen al goed 
lezen! We oefenen nog wat extra 
met het tempo lezen maar ook dat 
gaat al erg goed!  
 
 

Groep 7-8  
 Groep 7-8 heeft regelmatig 
huiswerk mee om zo te oefenen 
voor het Voortgezet Onderwijs. De 
eerstvolgende topotoets is maandag 
11 december. Het is erg belangrijk 
om de kinderen daar af en toe even 
aan te herinneren. 
 
Tevens ben ik jarig maandag 11 
december. Daarom mogen de 
kinderen spelletjes mee naar school 
nemen. We maken er samen een 
leuke middag van. 
 
 Mocht het mogelijk zijn dan zou ik 
willen vragen of alle kinderen een 
bakje en wat kerstgroen  met oase 
mee naar school willen nemen voor 
donderdag 15 december. We gaan 
dan kerststukjes maken. 
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