
 

  

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

Nieuwsbrief                                                        

                    23 december 2022 
 
 Belangrijke data 
 
 27 dec 
   3 jan 
   9 jan 
   9 jan 
   9 jan 
   9 jan 
 10 jan 
 10 jan 
 10 jan 
 11 jan 
 16 jan 
 16 jan 
 16 jan 
 

R-Play bus op schoolplein 14.30-16.00 uur 
R-Play bus op schoolplein 14.30-16.00 uur 
Proosten op het nieuwe jaar met de kinderen en team 
Hoofdluiscontrole  
Groep 8 Boom toetsing 

Start thema “Ruimte” groepen 4-8 (groep 1-3 en Parel sluit later aan) 
Dramataal groep 7-8 8.30-10.30 uur 
R-Play bus op schoolplein 14.30-16.00 uur 
Meet & Baby 09.45-11.00 uur ’t Fonkelbeertje  
Proosten op het nieuwe jaar met ouders en verzorgers 14.30-16.00 uur 
Groep 8 Boom toetsing 
Studiemiddag, leerlingen om 12.00 uur vrij 
Volgende nieuwsbrief 

Gastles “Vuurwerk” in groep 8 
 

Juf Agnes heeft ons een presentatie gegeven over wat vreselijks er is 
gebeurd. 
Haar man is namelijk heel erg gewond geraakt door vuurwerk! 
Hij was onder zijn oog door een vuurwerkpijl geraakt en moest 
geopereerd worden. 
Maar toen de operatie klaar was, had hij nog steeds zwarte puntjes 
onder zijn oog en kon er niet tegen dat hij steeds raar aangekeken 
werd. 
Dus toen gingen ze naar een chirurg om gaatjes te maken bij zijn 
wang en toen dat klaar was zag het er normaal uit. 
Juf Agnes probeerde ons hiermee duidelijk te maken dat vuurwerk 

gewoon heel erg gevaarlijk is en als je het toch gebruikt, er dan heel erg voorzichtig ermee moet zijn voor 
jezelf én voor een ander. 
Een ongeluk is snel gebeurd en dat hebben we nu wel ingezien en in onze oren geknoopt! 
 
 
 
 
 
 



 

Afscheid meneer Bas 
 

Afgelopen maandagmiddag was het officiële afscheid en viering 
van de 51e verjaardag van onze meneer Bas. En alle groepen 
hadden iets voor hem ingestudeerd, het was een ècht feest voor 
hem. Zelfs de mascotte van PSV (Bas zijn favoriete voetbalclub) 
had een persoonlijke videoboodschap voor hem, wat Bas 
helemaal geweldig vond! Natuurlijk mocht Bas zijn supergrote 
fototaart als eerste aansnijden en zijn moeder kreeg het eerste 
stukje van de taart. Zijn ouders, familie, begeleiders van zijn 
woonvoorziening, oud-collega’s en natuurlijk alle kinderen en ons 
team hebben deze laatste dag op school voor hem onvergetelijk 
gemaakt. 
Het ga je goed lieve Bas en we zullen je gaan missen! 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
                                    Het aansnijden van de fototaart met juf Harriët Samen met zijn moeder en zus 

Kerstgedachte 
 

Vanuit de kerstgedachte hebben we 
natuurlijk aan onze Oekraïense buren 
gedacht en volgens traditie ook aan de 
bewoners van de Reyshoeve. 
Alle kinderen hebben tijdens de ateliers 
en tussendoor in de groep 
kerstversieringen/stukjes/wensen, kerstkaarten, 
kerstballen gemaakt, te veel om op te noemen. 
Deze zijn door de kinderen naar al deze mensen gebracht. 
Wat een blije, verraste gezichten van de bewoners toen de kinderen 

kwamen en ze allemaal iets kregen. 
Dat  zo’n kleine geste voor zoveel dankbaarheid en plezier kan zorgen bij mensen….#tochnogeenfijneKerst 
 
Bij de ateliers heeft een groepje kinderen een gedeelte van de kerststal getekend/gekleurd en de kerststal 
hangt nu voor het raam bij juf Harriët. Iedereen die langs de school loopt (zeker als het donker is) kan 
daarvan genieten. Super mooi gedaan allemaal! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    een prachtig resultaat in het donker!                           overdag en......                The making of....... 



 

Kerstliedjes zingen 
 

Dinsdagmiddag kwamen de groepen 1-2-3 
en Parel bijeen in de aula om samen 
kerstliedjes te zingen. De ouders en 
verzorgers waren hierbij ook uitgenodigd en 
dat hebben we geweten, wat een opkomst! 
Onder leiding van meneer Antonius 
Johannes werd er gezongen en gedanst en 
iedereen zong uit volle borst mee. 
Wat was dit een supergezellige middag, zeker voor herhaling vatbaar! 
 

Lichtjestocht en Kerstviering   
 

Gisteren net voor 5 uur stond de school vol met de allerlekkerste hapjes die je je 
maar kan bedenken. Allemaal gemaakt door onze kids (met soms de hulp van de 
ouders) om na de lichtjestocht  op te eten. Tijdens die lichtjestocht in de wijk en in 
de miezerregen liep iedereen vrolijk met een lampion liedjes te zingen. Daarbij 
kwamen ze verschillende kerstfiguren tegen wat erg gezellig 
was.  
Na de tocht ging elke groep naar hun lokaal om daar 

samen van de  hapjes te smullen. Wat had iedereen veel en heerlijk gegeten! 
Het ging erin als zoete koek. Alle kinderen waren ook in hun netste kleren op 
school gekomen en wat zagen ze er allemaal prachtig uit! 

De groepen waren trouwens ook allemaal prachtig en 
sfeervol aangekleed. Alle tafels aaneen geschoven zodat de 
kinderen gezellig bij elkaar zaten en feestelijk verlichting 
overal. 
Daarna nog even in de klas een film o.i.d. kijken voordat het 
kerstspel in de aula voor iedereen opgevoerd werd door 
ouders die zich daarvoor op hadden gegeven. 

De hele school zat ademloos te luisteren en kijken naar dit schitterende spel. 
Helaas was om 7 uur de afsluiting van deze avond en de ouders en verzorgers stonden al te trappelen om 
binnen te mogen om hun kroost weer mee naar huis te nemen. Vandaag nog een halve dag school en 
daarna 2 weken vakantie!! 

    
 
   
  
 
 
 
 
 
R-Playbus in de kerstvakantie 

 
We zien dat onze leerlingen (en hun ouders) echt genieten van de 
aanwezigheid van de R-Play Bus op de dinsdagen na schooltijd. Lekker 
spelen met elkaar en de fijne materialen die door R-Newt beschikbaar 
worden gesteld! Als het weer het toelaat zal Harold met de Bus ook op de 
dinsdagen in de Kerstvakantie (27 december en 3 januari) van 14.30 tot 
16.00 uur aanwezig zijn.   



 

 

Jeugdeducatiefonds  
 
Namens MR en team vindt u in de bijlage een flyer met betrekking tot het 
Jeugdeducatiefonds. Deze flyer is ook aan uw kind meegegeven.   
  
Via de link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMs3uyskY-
EZMo9Rb2nUhA-hUMFVaNUpBVzBSOUdVSTlEUEpGTjBRMElVVC4u    
komt u bij een Forms vragenlijstje. Het zou fijn zijn wanneer u de vragen even beantwoordt zodat wij 
kunnen kijken hoe we de gelden van het fonds het beste aan kunnen vragen.  
 

Verbondenheid  
 

Na de zomervakantie is er een gezellige en drukbezochte middag georganiseerd om met 
elkaar het schooljaar te openen. Zoiets willen we na de kerstvakantie weer doen. Alle ouders 
en verzorgers die aan willen sluiten bij onze "Proost op het nieuwe jaar!" zijn op woensdag 11 
januari 2023 van 14.30-16.00 uur van harte welkom in de aula van onze school. Voor de 
kinderen zijn er dan weer verschillende activiteiten die worden verzorgd door onze 
Cultuurcoach en door R-Newt kids. U bent van harte welkom!  
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