
  

 
 

15 december 2021 
 

AGENDA 
 

22 december   Theater Stuiter voor de groepen 1/2, 3, 4 en 5 

23 december   Groepen 1 t/m 4 om 12.30 vrij i.v.m. de Kerstviering ’s avonds 

23 december   Vanaf 17.00 uur Kerstviering op school 

24 december   Theater Stuiter: voorstelling voor de groepen 6,7 en 8 

24 december   Alle groepen school tot 12.30 uur. Daarna Kerstvakantie 

25 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

10 januari   Eerste schooldag na de vakantie, jaaropening 

12 januari   Hoofdluiscontrole 

13 januari   Groepen 5, 6, 7 en 8 voorstelling Grote Kerk Alkmaar  

17 januari   Start toetsweken leerlingvolgsysteem 

28 januari   Groep 8 naar het Clusius College  

31 januari    Studiedag: onderwijsgroepen vrij 

  1 februari   Start Projectweken, thema ‘Olympische Spelen’ 

  1 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

  9 februari    Rapporten mee 

14 februari   Start 10-minutengesprekken 

15 februari   Groep 8 proeftoets Eindtoets 

18 februari   Mozaïek-brede studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

21 t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week woensdag de oudercommissie ons kindcentrum geweldig heeft versierd en in 

een prachtige kerststemming heeft gebracht 

• Zij dit in de avond en volledig corona-proof hebben uitgevoerd 

• We het super vinden dat deze ouders dat in hun vrije tijd hebben gedaan! 

• De kinderen de dag erna met “Ahhh!” en “Ohhh” binnenkwamen   

• Het fijn is dat we in deze gezellige sfeer nog kunnen lesgeven en genieten met elkaar 

• Afgelopen vrijdag de bovenbouwgroepen een activiteitenmiddag hadden 

• Dit keer gezelschapsspelletjes die je samen met iemand speelt (bordspellen) centraal 

stonden  

• Het een beregezellige middag was!  

• Gisteravond een persconferentie plaatsvond 

• Daar verteld werd dat de scholen en BSO volgende week dichtgaan 

• U hiervan verschillende berichten via Social Schools heeft ontvangen 

• Het belangrijk is dat u deze berichten goed doorleest! 

• In deze berichten ook het hele schema voor de kerstviering is meegenomen 

• U altijd contact kunt opnemen als u nog vragen heeft! 

 

 

 

 



 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 4 vragen regelmatig leerlingen aan juf of ze een usb-oplader heeft voor de 

lichtgevende schoenen die opgeladen moeten worden. 

- Een leerling is thuis zijn topo aan het leren en wijst aan: “daar is Bergen op ZOEM”. 

(Zo gewend aan het beeldbellen met Zoom!) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

15 december Jelte, groep 4 

17 december Bauke, peutergroep 

19 december Thijn, groep 7 

19 december Cas, peutergroep 

20 december July, peutergroep 

22 december Saar, groep 2 

25 december Isa, peutergroep 

25 december Krijn, groep 8 

26 december Stijn, peutergroep 

26 december Bram, groep 1 

26 december Jolie, groep 4 

27 december Emilia, groep 2 

27 december Britt, groep 8 

29 december Tex, groep 6 

31 december Jered, groep 3 

31 december Robin, groep 7 

4 januari Meagan, groep 3 

5 januari Jenthe, groep 4 

5 januari Miley, groep 8 

6 januari Jette, peutergroep 

6 januari Jip, groep 4 

6 januari Jace, groep 6 

7 januari Noah, groep 2 

7 januari Lennon, groep 2 

7 januari Koen, groep 5 

8 januari Emily, groep 1 

8 januari Nox, groep 2 

8 januari Jonah, groep 3 

8 januari Simeon, groep 5 

9 januari Liene, groep 2 

9 januari Cas, groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Gijs in groep 1 

Bregje in groep 1 

Anja in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Leerlingen zelf mondkapjes meenemen 

We willen nogmaals vragen of u uw zoon/dochter in groep 6/7/8 wil helpen herinneren een 

mondkapje mee te nemen naar school. Onze voorraad lijkt te worden gegeten in plaats van 

gedragen       

 

Afscheid Boaz 

Helaas gaat Boaz uit groep 2C ons kindcentrum verlaten. Boaz gaat naar een nieuw school, de 

Ruimte, en hij heeft er heel veel zin in! 

Boaz, we wensen je heel veel plezier op je nieuwe school en zullen je vast nog wel zien bij 

ons op school als je je zusjes komt ophalen of brengen! 

 

Koekjesverkoop 

In de vorige Nieuwsbrieven kon u de oproep lezen van Denise en Serena. Zij zouden de 

koekjes 21 december meenemen en verkopen aan een ieder die een bestelling had gedaan. 

Door de sluiting van de scholen kan dit helaas niet op die datum. Daarom zullen zij a.s. 

vrijdag 17-12 de koekjes verkopen. Heeft u een bestelling gedaan, wilt u dan vrijdag het 

benodigde bedrag meegeven aan uw kind? Alvast bedankt! 

 

GEMEENTEWAPEN DIJK EN WAARD 
 

Enige tijd geleden hebben veel leerlingen van ons kindcentrum meegedaan aan de 

tekenwedstrijd voor een nieuw gemeentewapen voor onze gemeente Dijk en Waard. 

Vorige week ontvingen wij een bericht dat één van onze leerlingen in de prijzen was gevallen! 

Onder valse voorwendselen is zij naar het gemeentehuis gelokt, waar zij haar prijs in 

ontvangst mocht nemen! Gefeliciteerd Maartje! Het is een prachtige en liefdevol 

gemeentewapen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT EEN TOPPERTJE! 
 

Gisteren aan het einde van de middag had onze eigen juf Jet enorme pech! Haar auto stond 

vlak na vertrek midden op de weg stil. Met geen mogelijkheid ging de auto meer voor- of 

achteruit! Het was al donker en dat maakte het extra gevaarlijk, want juf is in blijde 

verwachting… 

Maar daar kwam een moeder van school, Deborah Venema, als reddende engel naar de auto. 

Zij duwde met haar geweldige kracht de auto naar de parkeerplaats! Wat een powermoeder! 

Bedankt Deborah! 

 

AFSLUITING VAN 2021 
 

Lieve ouders, verzorgers, kinderen en medewerkers, 

 

 

En dan is het alweer half december en moeten we ons kindcentrum eerder sluiten dan 

gepland… Een kleine déjà vu schoot door mijn gedachten. Gelukkig zijn we er nu beter op 

voorbereid dan vorig jaar en hebben we alle voorbereidingen voor de kerstviering al naar 

voren kunnen trekken. Maar het blijft jammer! 

 

Ook dit kalenderjaar is een bewogen jaar geweest waarin corona een belangrijke rol bleef 

spelen en nog steeds speelt. We merken dat de kinderen er niet meer van opkijken als er 

besmettingen zijn, als ze gevraagd wordt een mondkapje te dragen of als volwassenen meer 

afstand van elkaar houden. Het is een situatie die we niet wenselijk vinden voor onze 

kinderen, voor elkaar. En toch is het nodig om met elkaar deze pandemie zo goed mogelijk 

onder controle te krijgen. 

 

Dit jaar hebben we veel leuke dingen gedaan! Musea bezocht, sportieve uitdagingen 

aangegaan, kunstwerken gemaakt, pannenkoeken gebakken, mooie huizen van de toekomst 

ontworpen, gedanst, muziek gemaakt, gelachen en gehuild! 

Het was weer een prachtig jaar en we hebben genoten van de kinderen. 

 

 

 

 



 

 

Dit jaar sluiten we, helaas, wederom niet met elkaar af. Maar wel in gedachten samen! 

Morgenavond zullen wij met de kinderen het prachtige kerstfeest vieren en stilstaan bij dit 

mooie wonder. We zullen met elkaar luisteren naar het kerstverhaal en samen liedjes zingen. 

Voor ons belangrijke momenten van samenzijn - momenten waarbij we extra genieten van de 

kinderen en elkaars aanwezigheid. 

 

Laten we in deze tijd van polarisatie, van individualisering, éxtra aan de kinderen en aan 

elkaar laten zien wat ‘samen zijn’ betekent….. Wat empathie betekent…..Wat ‘zorgen voor 

elkaar’ betekent. Dat je het niet eens hoeft te zijn met elkaar maar elkaar wel in de waarde 

moet laten en elkaar blijven respecteren.  

 

Laten we samen 

Samen onze lichtjes  

Voor velen laten schijnen 

Leren elkaar 

Helpende handen te reiken 

Rondom ons de vrede 

En samen deze wereld 

Een stukje beter maken 

 

Ik wens jullie allen hele gezegende kerstdagen en een goed en vooral gezond 2022! 

 

Helene de Vries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vanwege de maatregelen die de overheid heeft aangekondigd, kan 
ChristmasLite op kerstavond niet gevierd worden zoals we dit voor ogen 
hadden. Maar natuurlijk gaan wij er wel voor zorgen dat wij toch “allemaal  
 
samen” kunnen zijn. In de vorm van een interactieve, digitale viering waar de 
hele familie aan mee kan doen!  
 
Muziek, zang, een interactieve quiz en het kerstevangelie komen samen in deze 
bijzondere viering, waar dominee Leon van den Dool en diverse dorpsgenoten 
uit de Broeker Kerken hun medewerking aan verlenen. Bent u er ook bij?  
Laten we er samen een onvergetelijke viering van maken! 
 
20.00 uur via www.christmaslite.nl 
 

http://www.christmaslite.nl/

