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 NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS KERSTVAKANTIE 2022 

 
Geachte ouders,  

 

Gisteren hebben we met 

elkaar gezellig het kerstfeest 

gevierd. In de ochtend heeft 

het hele team gezongen voor 

iedereen en 's avonds genoten 

we van het kerstkoor van de 

kinderen onder leiding van 

Karina en Mart. In deze 

Nieuwsbrief vindt u wat 

laatste tips voor de 

kerstvakanie. Wij wensen u 

gezellige feestdagen toe en zien u graag gezond weer terug in 2023. 

Met vriendelijke groet, Team Atalanta 
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AGENDA DECEMBER-APRIL 

9 januari Start school en deze week start 3e IPC thema.  

23 januari Start IEP toetsen  

13 februari VO gesprekken  

14 februari Intekenen 10 minutengesprekken vanaf 16.00 uur  

23 februari Studiedag   

24 februari Studiedag  

7 maart Rapporten mee  

21 maart Lentelunch en Meester en juffen verjaardag  

18 en 19 april Iep eindtoets voor groep 8  

20 april Koningsdag  

21 april Start meivakantie   

 

SPORTCOMMISSIE 
Op zaterdag 5 november was het eindelijk zover: onze school deed voor het eerst mee aan 
Heerhugowaardse schooldamtoernooi. Er waren twee wedstrijdrondes, onze vier teams kwamen uit 
in de categorie 'Welpen'. Meester Rob heeft ze in de week ervoor nog een uitgebreide uitleg gegeven 
zodat ze goed voorbereid de strijd konden aangaan met de andere teams.   
Het was een heel gezellige, sportieve dag en alle teams hebben met veel plezier gespeeld. Het team 
groep 6/7 is als tweede geëindigd, team groep 4-1 als vierde, team groep 4-2 als vijfde en team groep 
5 als zesde.  
Sportieve groeten van de sportcommissie 
 
ACTIVITEITEN VOOR IN DE VAKANTIE  
Alles wordt natuurlijk duurder en duurder en dat is niet zo leuk. 
Daarom een cadeautje van ons: twee toffe gratis activiteiten!!  
   
TAS- MIX Disco thema Glitter en Glamour  
Lekker dansen op de muziek die jij uitkiest, chillen met je vrienden, elkaar ontmoeten. Kortom een 
feestje bouwen met elkaar. 
Wanneer: vrijdag 23 december 
Tijd: 19.00 tot 21.30 
Waar: van Eedenplein 3 bij TAS heerhugowaard 
Voor: iedereen van 8 t/m 14 jaar 
Kosten: Niks  
Je kan er wel wat lekkers en fris kopen maar dat moet niet 
Er is geen dresscode, trek vooral iets aan waar jij blij van wordt 
  
TAS-Kerstvakantie activiteit: The Wintergames!  
Bij TAS staat de kerstvakantie in het thema van de Wintergames, allerlei spellen in dit thema, met 
natuurlijk wat lekkers en meer. Denk aan, sneeuwpop-bowlen, oliebollenpret, het ijskoude fluitspel, 
warme choco, skilopen, kersthits meezingen, levend curling en nog veel en veel meer. Je kiest zelf welke 
spellen/activiteiten je het het leukst vindt en wandel met ons door winterwonderland. 
Wanneer: woensdag 28 december 
Tijd: 13.30 TOT 16.00 UUR 
Waar: van Eedenplein 3 bij TAS heerhugowaard 
Voor: iedereen van 8 t/m 14 jaar 
Kosten: Als je bij inschrijving het codewoord Rudolph22 gebruikt mag je gratis meedoen, hoe tof is 
dat! 
Aanmelden gaat via een mail naar tasactiviteiten@gmail.com 

mailto:tasactiviteiten@gmail.com
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o.v.v. naam, geboortedatum, telefoonnummer van een ouder en eventuele bijzonderheden die we 
zouden moeten weten. We moeten ivm voorbereiding wel snel weten of je erbij bent dus wacht niet te 
lang met aanmelden (doe het gewoon nu meteen even)  
Voor meer informatie kijk op www.tasheerhugowaard.nl 

  
 

 
  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tasheerhugowaard.nl%2F&data=05%7C01%7Cm.kaptein%40allente.nl%7C92dd53ce5354431d141708dadc2ecbaf%7Ca827f0d1bdd241d8bc2d9edd5b539a32%7C0%7C0%7C638064390784504691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zCGxFyJFVghKtgMqScNaOMQmhrTKCCaEca6x0ILmr78%3D&reserved=0
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ACTIVITEITEN VOOR DE  KERSTVAKANTIE 
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