
 

6 december 2017 
 

AGENDA 
 

  6 december   Inloop tot 09.00 uur na Sinterklaas, school begint om 08.30 uur 

14 december   Groep 8 gastles van bureau HALT 

19 december   Onlineklas Verkeer 

21 december   Alle leerlingen om 12.15 vrij  

21 december   19.00 uur Kerstviering in de kerk voor alle leerlingen 

22 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij, start Kerstvakantie 

25 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

10 januari   Luizencontrole 

12 januari    Leerlingenraadvergadering 

15 januari   Infoavond groep 8 Jan Arentsz 

22 januari   Start toetsweek 

23 januari   Onlineklas Verkeer 

 

WIST U DAT….. 
 

 Gisterochtend de goedheiligman bij ons op bezoek was 

 We blij waren dat hij de school bezocht! 

 Het even duurde voordat hij aankwam 

 Sint namelijk de weg kwijt was 

 Hij gelukkig aanbelde bij de opa en oma van Dean, Mees en Sem 

 Zij wel konden vertellen waar de school is 

 Ze de Sint en de Pieten met de boot naar school hebben gebracht 

 Dean vertelde dat dit voor hem ‘mooier dan een droom’ was 

 Alle kinderen een presentje hebben gehad 

 Er ook hele mooie surprises waren gemaakt 

 Iedereen heel erg verwend is! 

 De Sint en de Pieten het heel leuk vonden op school 

 We hopen dat ze volgend jaar weer van de partij zijn! 

 Vorige week woensdag de techniekochtend voor de groepen 3 en 4 plaatsvond 

 We het fijn vonden zoveel hulpouders én hulpgrootouders te hebben! 

 Sommige kinderen de techniek in de kleine pauze doorvoerden 

 Er een aantal ventielen uit banden waren gedraaid 

 Dit misschien technisch gezien een leuk experiment kan zijn 

 Maar voor de kleuters van wie de fietsen waren dit minder leuk was! 

 Gelukkig de aanwezige (groot)ouders van de techniekochtend heel behulpzaam waren 

 De kinderen weer op de fiets naar huis konden! 

 Het project ‘Portie Cultuur’ voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 al twee keer heeft 

plaatsgevonden 

 Er, onder begeleiding van de jongerenwerkers, leuke activiteiten worden gedaan 

 Dit op de woensdag direct na schooltijd plaatsvindt 

 Er de eerste keer een heel groot schilderij is gemaakt 



 De tweede keer de leerlingen filmpjes hebben gemaakt 

 We in deze nieuwsbrief iets meer vertellen over dit project 

 Vanochtend de zogenaamde ‘inloop’ is geweest 

 Kinderen dan een cadeautje mogen meenemen om te laten zien 

 Ze dan lekker door de school mogen lopen 

 De echte lessen dan om 9.00 beginnen 

 Het vanmorgen beregezellig was 

 Groep 8 leerlingen al een aantal keren een heus bootcamp hebben gehad 

 Dit gebeurt onder begeleiding van Bo Birekoven, de moeder van Dex uit groep 1 

 De leerlingen dit fantastisch vinden! 

 Sinterklaas dacht dat dit een kamp was waar je met  

je boot heen gaat 

 Hij er zelf ook wel heen wil…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

  6 december Bram, groep 2A 

  7 december Stephanie, groep 4 

  9 december Lisenne, groep 4 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Sinterklaasfeest/vuurwerk 

Gisteren werd er in alle groepen Sinterklaas gevierd. In de bovenbouwgroepen gebeurde dit 

ook met surprises en gedichten. De kinderen hebben zelf hun wensen op het blaadje bij het 

lootje mogen schrijven. 

Er waren hele mooie surprises en prachtige gedichten. Veel kinderen ontvingen wat ze op hun 

lijstje hadden geschreven. 

Echter was er in de bovenbouw ook speelgoed gekocht voor klasgenoten, waar we minder blij 

mee waren en zijn. Het betreft crackling balls en dergelijke. Dit is ‘kindervuurwerk’ dat met 

vuur (aansteker e.d.) moet worden afgestoken. Het knalt en/of geeft rook. 

U begrijpt dat wij het vuurwerk niet op school willen, ook niet de daarvoor benodigde 

aanstekers en gasbranders. Wordt dit toch op school of rondom de school gesignaleerd, dan 

nemen wij het in beslag. 



 

Kerstviering 

Om alvast te noteren: donderdagavond 21 december vieren we met elkaar Kerst, in de 

Trefpuntkerk aan Dorpsstraat 41a in Broek op Langedijk. De viering zal starten om 19.00 uur. 

De kinderen zijn die dag al om 12.15 uur vrij, omdat ze in de avond bij de viering worden 

verwacht. 

Ook ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om onze kerstviering bij te 

wonen! 

 

Oudercommissie 

Als sinterklaas    is vertrokken….. 

staat ook kerst weer voor de deur, 

 

We proberen de school altijd weer zo gezellig mogelijk te maken in deze sfeervolle dagen. 

Dit doen we door de ramen te versieren en de grote zaal en de gangen aan te kleden. Wij vragen u, 

om te helpen de school in de gezellige kerstsfeer te brengen. Wij kunnen uw hulp hierbij heel goed 

gebruiken. 

U bent van harte welkom op vrijdag 08 december om 8.30 uur 

Vrijdag 22 december is het nog steeds gezellig op school. Donderdag hebben we kerst gevierd en 

vrijdag krijgen de kinderen nog wat lekkers op school.  

Tijdens deze ochtend ruimen we de kerstversiering weer op. Wij zouden heel blij zijn met uw hulp, 

want vele handen maken licht werk. Het opruimen zal gebeuren op  vrijdag 22 december om 

8.30 uur 

Wilt u via de mail laten weten of en wanneer u komt helpen? U kunt mailen naar : 

c.rootlieb@outlook.com 

Alvast vriendelijk bedankt! 

Namens de oudercommissie 

 


