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Nieuwsbrief 8   6 december 2019 

 

Beste ouders en leerlingen, 

Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van nieuwtjes en geven 

we een herinnering m.b.t. activiteiten die op onze kalender staan. Onze nieuwsbrief 

verschijnt iedere twee weken. 

 

Kerst actie 

 

 

In de week van 9 tot en met 15 december staan er op diverse plekken binnen 

school Jumbo boodschappenkarren. Wij vragen u om uw kind (indien mogelijk) één 

of meerdere houdbare producten mee te geven (denk aan een pak rijst, groenten in 

blik, etc) toiletartikelen en andere levensbenodigdheden. Deze kunnen in één van de 

boodschappenkarren worden gelegd. 

Er worden dan door de stichting Kerstpakketten Parkstad levensmiddelenpakketten 

van gemaakt die op 1e Kerstdag gebracht worden naar mensen in Kerkrade, 

Landgraaf, Heerlen en Brunssum, die het goed kunnen gebruiken. Alvast dank!!! 

 

 Kerst activiteit woensdag 18 december 

Woensdag 18 december organiseren wij samen met de oudervereniging onze 

jaarlijkse Kerstactiviteit waarvoor u van harte uitgenodigd bent. Aanvang is 17.00 uur 

en we eindigen rond 20.00 uur. Stevige schoenen, warme kleding en een zaklamp is 

wat jullie nodig gaan hebben! Alle leerlingen hebben deze week een brief mee naar 

huis gekregen met de verdere informatie en een aanmeldstrook. Graag opgeven 

voor 12 december. 

 



Dans- en drama lessen 

Met ingang van 5 december worden in de groepen 1 en 2 wekelijks dans- en drama 

lessen gegeven. Deze wordt gegeven door een docent van de stichting VAZOM. Wilt 

u meer informatie, vraag dan even bij de juffen van de groepen 1 en 2. 

 

Gymlessen 

Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk weer een gymleerkracht beschikbaar te 

hebben voor onze leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Helaas gaat de gymleerkracht 

van de groepen 1 en 2 stoppen per 1-1-2019, dus ook hiervoor wordt een nieuwe 

collega gezocht. 

 

Gymkleding 

Wij willen erop wijzen dat onze leerlingen niet altijd hun gymkleding bij zich hebben. 

Wilt u er s.v.p. op letten dat uw kind gymkleding op school heeft als er gymles is? 

Gymkleding tijdens de gymles is verplicht! 

 

MOVARE Abdij-Kidscross 

Beste kinderen uit groep 1 t/m 8 

Jij doet toch zeker ook mee! 
Op zondag 19 januari 2020 organiseert atletiekvereniging  
Achilles Top voor de 56e keer de Movare Abdij-Kidscross. 
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 lopen 500 meter.  
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 lopen 850 meter. 
  
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 te voldoen bij het inleveren van het 
inschrijfformulier. 
 
 
Wij hopen op heel veel inschrijvingen. 
Vraag het inschrijfformulier aan meester Paul (groep 5a). 
 
Jullie kunnen inschrijven vanaf donderdag 12 december  
tot en met donderdag 19 december. 
 
Indien u duidelijk uw e-mailadres op het inschrijfformulier vermeldt, krijgt u een dag 
later van Achilles-Top per e-mail een magazine met foto en uitslag. 
 

Verdere informatie volgt. 
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.abdijcross.nl%2Fupload%2Fdocuments%2F2016%2520diversen%2FLogo_Abdijcross_2016.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.abdijcross.nl%2Ftrail-run%2F&docid=CVfNjKuxhgXobM&tbnid=qeqQXd1K9x0S4M%3A&vet=10ahUKEwi-z87mip_mAhUKIMUKHXdcBX4QMwhHKAQwBA..i&w=1394&h=1394&bih=631&biw=1011&q=Abdijcross&ved=0ahUKEwi-z87mip_mAhUKIMUKHXdcBX4QMwhHKAQwBA&iact=mrc&uact=8


Bericht van de oudervereniging: 

Papier inzamelen  

In de Sint Bernadettestraat, ter hoogte van de oude school, staat een 

papiercontainer. Het geld dat hiermee ingezameld wordt gaat vanaf nu naar de 

oudervereniging en zal volledig besteed worden aan het schoolreisje. 

 

Wil je ons steunen? 

Lever dan je papier in bij deze container. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Team basisschool de Spoorzoeker 

 

 


