
  

 
 

                 23 november 2022 
 

AGENDA 
 

23 november          Schoenzetten 

25 november          Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

28 november          Ice games groepen 5 en 7 

1 december          Ice games groepen 6 en 8 

2 december           groepen 1 t/m 4 naar het Pakhuis 

5 december          Sinterklaasviering 

6 december          Inloopochtend  

16 december          Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

22 december          Theatervoorstellingen voor alle groepen 

22 december          19.00 uur Kerstviering in de kerk 

23 december          Alle groepen om 12.30 uur vrij, start Kerstvakantie 

26 december t/m 6 januari  Kerstvakantie 

9 januari          Eerste schooldag na kerstvakantie 

11 januari           Hoofdluiscontrole 

23 januari           Start toetsweken 

6 februari                            Studiedag: onderwijsgroepen vrij 

7 februari                            Schoolfotograaf 

 

WIST U DAT….. 
 

• Het kindcentrum maandagavond prachtig is versierd voor sinterklaas 

• Dit is gebeurd door enthousiaste ouders van de Oudercommissie 

• Wij het heel fijn vinden dat zij dit hebben gedaan! 

• Inmiddels de oudergesprekken zijn gestart 

• Dit betekent dat de leerkrachten na schooltijd weinig tot geen tijd hebben voor andere 

gesprekken of telefoontjes 

• Als u hen wilt spreken het beste even kunt mailen 

• Vrijdagochtend jl. de groepen 3 en 4 techniekochtend hebben gehad 

• De ochtend heel erg leuk en leerzaam was! 

• We blij waren met zoveel hulp van ouders, grootouders etc. 

• Deze vrijdag de techniekochtend van de groepen 5 t/m 8 plaatsvindt 

• De groepen 1 t/m 4 die dag vrij zijn! 

• Vandaag de leerlingenraad bij elkaar komt 

• Er volgende week een verslagje zal komen van dit overleg 

• Wij hen veel succes wensen! 

• Vandaag de kinderen van de onderwijsgroepen hun schoen mogen zetten 

• Het spannend is of sinterklaas langs zal komen 

vannacht! 

 

 

 

 



 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

23 november Jaydi, groep 2 

23 november Puk, groep 7 

25 november Fynn, groep 2 

27 november Twan. Groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

 

 

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Dani in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 
 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Sinterklaasintocht kindcentrum: 

5 december zal sinterklaas naar verwachting ook ons kindcentrum komen bezoeken! We 

vinden dat best spannend! 

In de ochtend om half negen verwachten we de goedheiligman met elkaar buiten. Waar en 

wanneer de kinderen verwacht worden volgt nog. 

Om alvast rekening mee te houden: alle peuters van de peuteropvang mogen na de intocht met 

hun ouders/verzorgers mee naar binnen om de cadeautjes uit te pakken en de sint en zijn 

pieten te ontmoeten. In verband met de beperkte ruimte is het voor de ouders/verzorgers van 

de onderwijsgroepen helaas niet mogelijk om mee naar binnen te gaan. 

De surprises moeten vrijdag 2 december worden ingeleverd. 

 

Schoolfotograaf: 

Begin februari zal wederom de schoolfotograaf komen. Helaas waren we de laatste keer niet 

helemaal tevreden over de foto’s en daarom komt er nu een andere fotograaf. 

Omdat we naar een ander moment van foto’s willen, is er deze ‘tussenfase’ van de 

schoolfotograaf. We hopen dat er mooie en leuke foto’s worden gemaakt! 

 

Nieuws over Bram: 

Bram krijgt een behandeling met een duur van een half jaar. Inmiddels heeft hij de eerste 

chemokuur achter de rug. Het gaat helaas om een zeldzame vorm van lymfeklierkanker en 

daarom moet Bram gelijk een hele zware chemo krijgen (omdat het zo snel groeit). Bram zou 

lekker een paar dagen naar huis gaan, maar helaas gooit een bacterie roet in het eten: daarom 

moet hij morgen weer onder narcose om de hickmanlijn weer te verwijderen. Vervolgens zal 

hij extra antibiotica toegediend krijgen en hopen maandag of dinsdag de hickmanlijn weer 

onder narcose in te brengen. Helaas blijft Bram deze week dus nog in het ziekenhuis. 

Via deze weg willen de ouders graag iedereen bedanken:  



Wij willen graag echt iedereen bedanken voor de lieve berichtjes, kaartjes, tekeningen en 

kado's. Zo lief hoe iedereen van school met ons meeleeft! Het lukt ons niet altijd om iedereen 

persoonlijk te bedanken, vandaar via deze manier       Heel fijn en het geeft ons kracht en 

hoop     Een dikke knuffel voor Luka en Emily en hun fantastische actie!!!           

 

Tevens willen we jullie aandacht vragen voor nog een geweldige actie:  

https://www.kikakortebroek.nl/bram-schuit  

Prachtige actie van de neef van Bram! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenstand lege flessenactie voor Kika van 
Luka en Emily: 
 

€ 98,30!!!!!!! Super!  
 

 

https://www.kikakortebroek.nl/bram-schuit

