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SPREUK VAN DE WEEK 

Houd je de kerstsfeer nog wat 
langer in gedachten,  

dan kun je nog veel meer 
vriendelijkheid verwachten. 

 

WERKHERVATTING JUFFR. ERICA 
EN JUFFR. MARJOS 

Meteen na de Kerstvakantie komt juffr. Erica 
terug van zwangerschapsverlof. 
Op donderdag 10 jan. hervat zij het werk en gaat 
ze elke donderdag en vrijdag lesgeven aan de 
kinderen van groep 4b. 
Juffr. Nasibe geeft dan alléén nog les in groep 4b 
op maandag, dinsdag en woensdag tot het 
moment waarop juffr. Marjos terugkeert. Dat is 
op 4 febr. a.s. 
De klassenbezetting ziet er als volgt uit: 

 Vanaf 10 jan. 2019 
maandag t/m woensdag: juf Nasibe 
donderdag en vrijdag: juffr. Erica. 

 Vanaf 4 febr. 2019 

maandag t/m woensdag: juffr. Marjos 
donderdag en vrijdag: juffr. Erica. 

 

ZWANGERSCHAPSVERLOF JUFFR. 
DAISY GROEP 5B 

Op 30 jan. 2019 gaat juffr. Daisy met 
zwangerschapsverlof. Zij wordt fulltime 
vervangen door juffr. Nasibe. 
 

NIEUWE BAAN JUFFR. SILKE 

Juffr. Silke heeft besloten om niet meer 
terug te keren bij ons op school. Ze heeft 
een nieuwe baan gevonden in haar 
woonplaats. Dat is erg fijn voor Silke, 
omdat ze elke dag 160 kilometers moest 
afleggen met de auto om naar school te 
komen.  
Dat komt neer op bijna 500 km. per week. 

Silke heeft dat 
jarenlang heel graag 
voor onze kinderen 
gedaan. Echter de 
laatste jaren is het 
verkeer steeds 
drukker geworden en 
kwam ze bijna 
dagelijks in de files 
terecht. Vandaar dat 

wij de keuze van Silke helemaal begrijpen. 
We vinden het heel jammer dat Silke onze 
school en ons team verlaat. 
Silke is altijd een hele goede leerkracht, een 
fijne en betrokken collega geweest.  
Silke, veel plezier in je nieuwe baan. 
Het ga je goed. 
Silke wil natuurlijk graag afscheid nemen 
van haar klas. Ze doet dat op 17 jan. 2019. 
 

WIJZIGING GROEP 7A 

Vanaf maandag 7 jan. a.s. zal juffr. Mandy 
ook op maandag gaan lesgeven in groep 7a. 
Juffr. Mandy geeft dan les op maandag, 
donderdag en vrijdag. Juffr. Rosalie geeft 
les op dinsdag en woensdag. 
 

VUURWERK-DENKWERK 

Jaarlijks voert de overheid een campagne 
om het aantal slachtoffers van vuurwerk 
terug te dringen. Ook vraagt men aandacht 
voor de veiligheid van kinderen die 
vuurwerk mogen afsteken. Kinderen raken 
vaak gewond aan handen en ogen. 
Wees voorzichtig met vuurwerk! 
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Agenda 

20 december 
Kerstviering 
 
21 december 
Vrij vanaf 12.00u 
 
24 december t/m 4 januari  
Kerstvakantie 
 
8 januari 
OR-vergadering, 19.00u 
 
14 januari  
Start toetsweken 
 
17 januari 
MR-vergadering, 20.00u 
 
17 januari  
Infora no. 9 
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NASCHOOLSE GYMNASTIEK 

Ook in 2019 gaan we op basisschool Rapenland verder 
met de naschoolse sport op de dinsdagmiddag. 
Alle groepen hebben nu een keer kunnen deelnemen aan 
de naschoolse sport. Zeker bij de groepen 3, 4 en 5 waren 
dit druk bezochte lessen. In 2019 hoop ik op nog meer 
enthousiasme voor deze lessen, want hoe meer 
deelnemers er zijn hoe leuker het wordt! 

 Voor wie: Vanaf dinsdag 8 januari 2019 gaan we weer 
wisselen van groepen en zijn dus de groepen 3, 4 en 5 
weer aan de beurt. 

 Wanneer: dinsdagmiddag 8 – 15 – 22 en 29 januari 
2019 van 14.30 uur tot 15.30 uur. 

 Wat kost het? Eén euro per les. Dus een totaal van vier 
euro. (Dit mag in een enveloppe met naam van uw kind 
aan meester Jeffrey worden gegeven). 

 Waar? In de gymzaal van basisschool Rapenland. 

 Wat gaan we doen? Turnvormen en basketbal. 
Ik hoop dat er weer net zoveel aanmeldingen komen 
maar meer aanmeldingen mag natuurlijk ook! 
Groetjes, Meester Jeffrey 
 

LEVENDE KERSTSTAL. 

Op vrijdag 21 dec. a.s. komt er een levende kerststal te 
staan bij de aula van onze school. 
Dat wil zeggen dat er een schaapsherder komt met een 
aantal beesten. Bij de aula wordt een stukje terrein 
afgezet waar deze beesten de hele dag zullen verblijven.  
Alle kinderen zullen een bezoekje brengen aan deze 
levende kerststal. 
Mocht het zo zijn dat uw kind allergisch is voor bepaalde 
dieren, geef dat dan alstublieft van te voren aan bij de 
leerkracht van uw kind. Hartelijk dank. 
 

GOEDE DOEL KERSTVIERING 

Het goede doel dat dit jaar is gekozen is:  
het ouderenfonds. 

We doen dit om aandacht te besteden aan ouderen, die 
gedurende het jaar eenzaam zijn. Het ouderenfonds 
organiseert voor deze ouderen het gehele jaar én 
speciaal tijdens de feestdagen activiteiten om deze 
eenzaamheid tegen te gaan. Om dit goede doel te 

steunen, zullen wij met de gehele school kerstkaarten 
knutselen en schrijven om de ouderen op te vrolijken. 
Ook willen we een financiële donatie doen. Hiervoor 
willen we lege flessen gaan inzamelen en lekkernijen 
verkopen. Lege flessen inzamelen doen we in de vorm 
van een wedstrijd. De klas die de meeste flessen inzamelt 
zal beloond worden met een prijs. 
U kunt de lege statiegeldflessen bij de leerkracht van uw 
kind inleveren.  
 

Daarnaast gaan we allerlei lekkernijen maken met de 
verschillende groepen. Deze zullen op 21 december a.s. 
verkocht worden bij de aula (in de buurt van de 
kerststal). De opbrengst wordt in de eerste Infora van het 
nieuwe kalenderjaar bekend gemaakt.  
Voor de lekkernijen kunt u terecht bij de kraam op vrijdag 
21 december op de volgende tijden: 

 8.15 uur - 8.45 uur 

 11.30 uur - 12.00uur. 
Denkt u aan gepast geld? Alle producten kosten €0,50 of 
€1,00.  
 

HET KERSTDINER 

Voor de hapjes tijdens het kerstdiner hebben wij ook dit 
jaar uw hulp weer nodig. Het is de bedoeling dat alle 
kinderen voor dit diner ongeveer 8 hapjes meebrengen 
die tijdens het diner gegeten zullen worden. De 
intekenlijst hiervoor wordt in de klas van uw kind 
opgehangen. Let hierbij op dat  de lijst niet alleen gevuld 
is met desserts.  
 

KERSTVIERING OP 20 DEC. A.S. 17.15U-18.00U 

Het kerstdiner zal op donderdag 20 dec. a.s. plaatsvinden 
van 17.15 - 18.00 uur. Vanaf 17.00 uur gaan de poorten 
open zodat de kinderen op tijd de hapjes naar de klas 
kunnen brengen. Om 17.15 uur wordt het diner geopend 
in de eigen klas. Om 18.00 uur kunnen de kinderen weer 
opgehaald worden in de eigen groep. Kinderen mogen 
alleen mee naar huis als er een ouder en/of verzorger is 
die ze op komt halen.  
 



 
 

 

VOLGENDE INFORA 

In elke Infora vermelden we wanneer de volgende Infora 
verschijnt. In principe is dat elke 14 dagen. U vindt die 
datum in onze schoolkalender én in de Infora, de kolom 
op pagina 1 onder de kop: agenda! 
Zijn er tussentijds belangrijke mededelingen, dan sturen 
we (altijd op donderdag) een nieuwsupdate! U krijgt het 
nieuws altijd via de mail. 
 

KERSTVAKANTIE VAN 24 DEC. T/M 4 JAN. 

Onze kinderen zijn vrij vanwege de Kerstvakantie vanaf 
maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019. We 
wensen u een sfeervolle tijd, samen met uw kinderen, 
familie en vrienden. 
 

KERSTLICHTJES OP OORLOGS-GRAVEN 

In heel Nederland en de rest van de wereld worden op 
kerstavond lichtjes geplaatst bij oorlogsgraven. Opdat wij 
niet vergeten. 
 

Dit jaar krijgen alle 686 geallieerde oorlogsgraven op de 
begraafplaats de Oude Toren in Eindhoven een kaars. 
Dit initiatief van Stichting 18 September en 
Gravenstichting Brabant zal worden ondersteund door 
leerlingen van enkele Eindhovense middelbare scholen. 
 

Op kerstavond, maandag 24 dec. a.s., worden de kaarsen 
tussen 16:00 en 18:00 uur ontstoken. De kaarsen blijven 
tussen de 50 en 60 uur branden. 
 

In 2017 gebeurde dit al op 284 locaties in heel Nederland. 
Nu ook in Eindhoven. 
 

Wilt u ons ook helpen bij het ontsteken van de kaarsen? 
Stuur een mail aan lichtjes@stichting18september.nl. 
Ook andere jongeren mogen een kaars komen ontsteken. 
Onder 12 jaar uitsluitend onder begeleiding van een 
volwassene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk verder op pag. 4 en 5! 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

 
 

 

Wij wensen u 
fijne Kerstdagen 
en een geweldig 

2019! 


