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Agenda: 
Dinsdag 21 december:   Kerstbakjes maken 
Woensdag 22 december:    Kerstdiner 
Donderdag 23 december 12.00 uur:  KERSTVAKANTIE 
 
Directie/IB aanwezig: 
Maandag 13 december:  Petra 
Dinsdag 14 december:  Ageeth (IB) 
Woensdag 15 december:  Marlies 
Woensdag 22 december:  Petra 
Donderdag 23 december:  Ageeth (IB) 
Dinsdag 11 januari:  Ageeth (IB) 
Marije is elke maandag en dinsdag op school aanwezig. 
 
Sinterklaasfeest 
We zijn blij dat het Sinterklaasfeest in aangepaste vorm toch door kon gaan.  
Alle kinderen hebben mooie cadeaus gekregen. In de groepen 5 t/m 8 hebben  
de kinderen mooie surprises gemaakt en ook de gedichten waren prachtig.  
Iedereen kan terugkijken op een mooie feestdag.  
Foto’s zijn in de ouderapp te bekijken. 
 
 
 
 
Oud papier 
Nu het jaar alweer bijna ten einde is, worden er alweer allerlei zaken voor het nieuwe jaar geregeld. Zo 
ook de planning voor het ophalen van het oud papier. Er is weer een overzicht gemaakt voor het helpen 
bij het ophalen van het oud papier. Willen jullie deze data noteren? Alvast bedankt! 

 

Datum Ouders/ verzorgers Ouders/ verzorgers Ouders/ verzorgers Ouders/ verzorgers 
22-1-2022 Hannah Vogelvanger Joas van der Spoel Anna van Dijk Lars Stevens 

5-3-2022 Liv Kootstra Mia Vink Sara & Amal Abdulmajid Vera Oosterhof 
16-4-2022 Noa, Demi Eggens Denny Stap Loiza, Nola, Yahra Heijnen Niek van ‘t Hull 
28-5-2022 Laureen Brink Maikey Strijker Julian Jakobs Kai Alserda 

2-7-2022 Roos & Iris Oving Ilda Foric Lynn & Maya de Waard Yarno Alting 
28-8-2022 Denayt Amenay Mengsteab Stijn Panjer Niek & Mexx Feenstra Evi Weggen 

29-10-2022 Phileine Huizinga Joas van der Spoel Ayala de Visser Rose-Lynn Woering 
10-12-2022 Mila Heuker Laureen Wigchers Jax & Joey Heins Bram Swaan 



De eerstvolgende datum voor het ophalen van het oud papier is zaterdag 11 december. Voor deze 
datum staan de ouders/verzorgers van de volgende kinderen op de lijst: Mila Heuker, Demi & Noa 
Eggens, Amal & Sara Abdulmajid en Vera Oosterhof. Wij hopen op uw hulp, alvast bedankt! 
 
 

Kerst 
Na het vieren van het Sinterklaasfeest, gaan we alweer snel door naar het volgende feest. Omdat we 
natuurlijk rekening moeten houden met Corona, hebben we nagedacht over een aangepaste vorm van 
het Kerstdiner. Daarnaast is dit nog onder voorbehoud, omdat we niet weten hoe het met de 
maatregelen gaat lopen.  
 
Andere jaren brachten jullie als ouders zelf allemaal gerechtjes naar binnen waar de kinderen heerlijk 
van smulden. Dat is helaas dit jaar niet mogelijk, aangezien ouders niet de school in mogen en de 
kinderen geen zelfgemaakte gerechten mee mogen nemen. Om die reden hebben wij de ouderraad 
verzocht om inkopen te doen zodat we de kinderen toch een Kerstmaaltijd aan kunnen bieden.  
 
Wij verwachten de kinderen om 18.00 uur op school en zij kunnen om 19.00 uur weer opgehaald 
worden. Omdat het donker is en omdat dit diner laat op de dag plaatsvindt, kunnen wij ons voorstellen 
dat er veel minder kinderen lopend of op de fiets komen dan op de reguliere schooltijden. Om die reden 
willen we de ouders verzoeken dat ze, wanneer ze de kinderen brengen, zoveel mogelijk in de auto 
blijven zitten. Daarnaast willen we graag dat de kinderen van groep 1 t/m 4 bij de onderbouwingang 
naar binnen gaan en de kinderen van groep 5 t/m 8 bij de bovenbouwingang. Wij hopen op uw 
medewerking. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de kinderen hopelijk een leuk en gezellig 
Kerstdiner hebben en dat we ons daarnaast ook houden aan de maatregelen. 
 
Daarnaast is het voor jullie belangrijk om te weten dat alle kinderen donderdag 23 december om 12.00 
uur vakantie hebben. De bovenbouw hoeft dus die middag niet naar school en alle kinderen zijn op 
vrijdag 24 december dan al vrij. 
 
 
Corona 
Wij doen als team ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de kinderen, maar ook wij, veilig naar 
school kunnen. Omdat we de kinderen zo min mogelijk met elkaar in aanraking willen laten komen, zit 
groep 5/6 op de maandagmiddag gewoon in het eigen lokaal met juf Marije. Dit kan nu, omdat juf 
Annemarie volledig werkt in groep 7/8.  
 
Daarnaast hebben we het plein in de pauze verdeeld, zodat de kinderen wel lekker naar buiten kunnen 
maar ook daar zo min mogelijk met elkaar in aanraking komen. Dit is voor iedereen even zoeken en het 
is natuurlijk niet optimaal, maar we hopen op ieders begrip en meewerking.  
Wij zouden het fijn vinden dat de kinderen niet ’s ochtends al heel vroeg op het schoolplein staan en 
dan alsnog allemaal door elkaar gaan lopen. Wilt u daar samen met ons zorg voor dragen? 
 
Deze week zullen er zelftesten op school worden bezorgd. De kinderen van groep 6 t/m 8 krijgen dan 
allemaal 4 testen mee naar huis zodat ze de komende twee weken elke week twee keer kunnen testen. 
Daarna is het dan Kerstvakantie en na de Kerstvakantie bekijken we wat dan de stand van zaken is. 
 
Er is opnieuw een wijziging in alle richtlijnen en beslisbomen: bij milde klachten mag nu een zelftest 
worden afgenomen en is een GGD-test niet meer nodig. Als deze zelftest een positieve uitslag geeft, is 
alsnog een GGD-test nodig. Dit is ook nodig wanneer de klachten langere tijd aanhouden. Bij 
quarantaine is op de vijfde dag wel een GGD-test nodig.   



  
Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 6 t/m 8 zelf een mondkapje mee naar school 
nemen. Voor het geval mondkapjes op school stuk gaan, hebben we enkele extra mondkapjes op 
school. Wilt u uw kind(eren) eraan herinneren zelf een mondkapje mee te nemen? 
 

Fijne feestdagen 
Via deze weg willen we alle ouders/verzorgers en alle kinderen een heel fijne vakantie wensen met 
mooie en gezellige feestdagen. We hopen iedereen in 2022 weer in goede gezondheid terug te zien.  
 

 
 
 


