
 

  

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                    12 december 2022 
 
 Belangrijke data 
 
 13 dec 
 13 dec 
 14 dec 
 19 dec 
 20 dec 
 20 dec 
 20 dec  
 20 dec 
 20 dec 
 20 dec 
 21 dec 
 22 dec 
 23 dec 
 23 dec 
 26 dec t/m 6 jan   
 
  
 

Meet & Baby 09.45-11.00 uur ‘t Fonkelbeertje 
R-Play bus op schoolplein 14.30-16.00 uur 
Foute kersttruiendag 
Afscheid Bas 
Groepen 6-7-8 naar Ontdekrijk 
Meet & Baby 09.45-11.00 uur ’t Fonkelbeertje 
Kerstliedjes zingen in de aula groepen 1-2-3-Parel en ouders 
R-Play bus op schoolplein 14.30-16.00 uur 
Naschoolse basketbal voor de opgegeven leerlingen van groep 3-4-5 14.45-15.30 uur 
Naschoolse basketbal voor de opgegeven leerlingen van groep 6-7-8 15.30-16.15 uur 
Groepen 6-7-8 naar Ontdekrijk 
Kerstviering op school 17.00-19.00 uur 
Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij en aansluitend Kerstvakantie 
Volgende nieuwsbrief  
Kerstvakantie  
 

Sint en pieten op school 
 
Op 5 december was het dan eindelijk zover, de Sint en zijn pieten kwamen op 
school. Alle gezichtjes blij, gespannen, verwachtingsvol, alle emoties kwamen 
voorbij!  
Na een korte toespraak ging iedereen snel naar binnen, want het was inmiddels 
flink gaan regenen. De hogere groepen gingen naar hun lokalen om daar gezellig 
alle prachtige surprises uit te pakken. 
De kinderen van de onderbouw waren met de Sint in 
de aula waar een gezellig feestje gebouwd werd. 
Daarna gingen de Sint en zijn pieten nog even in alle 
groepen langs en werden ze hartelijk uitgezwaaid 
toen ze weer gingen. 
Dag Sinterklaasje, tot volgend jaar!! 

 

 
 
 
 
 



 

 
Kerstsferen 
 

Nadat de Sint en zijn gevolg vertrokken waren was de school in een mum van tijd 
omgetoverd in  kerstsferen. 
Alle spullen waren van de zolder gehaald en naar de lokalen gebracht om de klas te 
versieren. 
In de aula en op de gangen, overal staan nu kerstbomen en kerstcadeautjes die door de 
kerstwerkgroep en het team daar neergezet zijn. 
Erg gezellig! 
   

Op dinsdagmiddag 20 december van 14.00 tot 14.30 uur organiseren de groepen 1-2-3 en de Parelklas 
een sfeervol half uurtje “kerstliedjes zingen”. Ouders die het leuk vinden om mee te komen luisteren of 
zingen zijn van harte welkom in de aula. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ontdekrijk  
 
Volgende week en in januari gaan de groepen 4 t/m 8 allemaal naar Ontdekrijk. 

Daar gaan ze aan de slag met het thema schilderijen, afbeeldingen en foto’s als aansluiting op hetgeen 
waar ze op school ook mee bezig zijn met IPC. 
 

Afscheid Bas 
 
Na ruim 28 jaar als de allerbeste hulpconciërge ooit gaat Bas van Beerendonk 
afscheid nemen van onze school.  
Bas heeft het altijd prima naar zijn zin gehad op De Wegwijzer en wordt door ons 
allemaal heel erg gewaardeerd om zijn harde werken, zijn oprechte aandacht voor 
iedereen en zijn vrolijke aanwezigheid. Maar Bas wordt op 23 december 51 jaar en het 
is beter voor hem om het wat rustiger aan te gaan doen. Daarom gaat hij vanaf het 
nieuwe jaar werken in het Activiteitencentrum Nijverheidsweg in Oisterwijk.  
Op maandagmiddag 19 december nemen we met de kinderen en het team afscheid 
van Bas. Daarbij zijn natuurlijk ook zijn ouders, familieleden, leden van de MR en OR 
en een aantal oud collega's uitgenodigd. Vindt u het leuk om hem nog even een hand 
te komen geven, dan kan dat na schooltijd.  
Wat zullen wij Bas gaan missen!  
 


