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Datum: 9 december 2019                                                                  nieuwsbrief 6

Beste ouders/verzorgers, 

 

EU-SCHOOLFRUIT 
Het schoolfruit voor volgende week is:  

woensdag: waspeen   

donderdag: navelsinaasappel (1 per 2 

kinderen) 

vrijdag: appel 

 

Wilt u zelf fruit meegeven aan uw kind als uw 

kind het niet lust of als u denkt dat het niet 

genoeg is? 

 

GYM DONDERDAG  

12 DECEMBER 
Groep 3/4/5 start met de gymles en 

kunnen dus aan het eind van de middag 

gewoon op school worden opgehaald of 

vanuit school zelf naar huis gaan. 

 

KERSTSTUKJE MAKEN 

Op dinsdagochtend 17 december willen wij 

met de kinderen kerststukjes maken.  

Om de kerststukjes te kunnen maken heeft 

uw kind materialen nodig, zoals oase, een 

potje/mandje, veel groen uit de tuin 

(bijvoorbeeld dennentakjes) en materialen 

om het stukje aan te kleden. U kunt denken 

aan: appeltjes en kleine kerstballen.   

Het is de bedoeling dat alle leerlingen dit 

maandag 16 december van thuis 

meenemen.  Zo kunnen wij alvast 

inventariseren of er voldoende materiaal is. 

Voor de kinderen die geen spullen bij zich 

hebben, verzinnen wij een alternatieve 

opdracht. 

 

KERSTVIERING 
Woensdag 18 december hebben we het 

kerstdiner op school. Het diner is in 

buffetvorm. Er is in iedere klas een ‘eigen 

buffet’. De bedoeling is dat de ouders iets 

lekkers maken voor dit buffet (kleine 

hapjes). U maakt alleen iets voor de klas 

van uw eigen kind(eren). Wilt u rekening 

houden met de porties die u maakt? Er 

blijft elk jaar veel eten over.  

Op de menukaart in de klas kan ingevuld 

worden wat er gemaakt wordt. Daarbij 

proberen we rekening te houden met 

verschillende voor-, hoofd- en 

nagerechten. 

 
 

Op onze kerstavond zal ook het kerstdiner 

van het Kinderdagverblijf zijn. Wij hebben 

hier met het Kinderdagverblijf de volgende 

afspraken over gemaakt: 

- U kunt pas om 17.55 uur het eten 

met uw kind naar binnen brengen. 

De deur van de school zal niet 

eerder open gaan. 

- De ingang voor de kleuters is dicht, 

dus zij gaan ook via de hoofdingang 

naar binnen. Daarna lopen zij door 
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het gangetje naast het leerplein naar 

het lokaal (niet via de hal). 

- U wordt verzocht om zo rustig 

mogelijk te zijn.  

- Het zou fijn zijn als u ook zorgt voor 

een opscheplepel (mocht dit nodig 

zijn) met een naam erop.  

- U bent, als ouder, vanaf 18.45 uur 

van harte welkom op het 

schoolplein. Samen met de ouders 

van het Kinderdagverblijf kunt u 

lekker een kopje koffie of thee 

drinken. 

- Mocht het deze avond regenen, dan 

verwelkomen wij u om 18.45 uur in het 

leerplein. 

- Om ongeveer 19.10 uur verwachten 

we alle ouders in de speelzaal.  

- De kinderen zullen rond 19.15 uur 

naar de speelzaal komen om de 

avond met optredens af te sluiten in 

de hal. 

- We willen graag de avond 

gezamenlijk afsluiten buiten op het 

schoolplein. U krijgt een sterretje 

uitgedeeld. Wij vragen u of u deze 

wil aansteken in verband met de 

veiligheid van de kinderen. Neemt 

u zelf een aansteker mee? 

Als u het sterretje aan uw eigen 

kind wilt geven, dan vinden wij dat 

natuurlijk prima. Het is dan wel uw 

eigen verantwoordelijkheid. 

- Na deze afsluiting zien wij graag 

dat u uw schalen, opscheplepels en 

kerstukjes van de kinderen meteen 

mee naar huis neemt. U kunt die 

gewoon binnen ophalen. 

 

 

 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Op 6 januari 2019, de eerste schooldag na 

de kerstvakantie, willen we graag alle 

ouders, kinderen en teamleden de 

gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten 

en nieuwsjaarwensen uit te wisselen. Dat 

zullen we doen in de gemeenschappelijke 

hal met alle ouders van de brede school. 

Vanaf 8.15 uur schenken we koffie en thee. 

Om 8.30 uur bent u van harte welkom in 

het lokaal van groep 6/7/8 voor de 

traditionele schoolnieuwsjaarspeech.  

 

 

VRIJWILLIGE 

OUDERBIJDRAGE 

Onze school heeft een enthousiaste en 

actieve Oudervereniging en samen met  

school organiseren zij elk jaar veel leuke 

activiteiten voor uw kind(eren). 

Wij vragen van u een ouderbijdrage van  

€20,- om deze activiteiten te kunnen 

organiseren. Zou u de ouderbijdrage voor  

schooljaar 2019-2020 over willen maken op 

onderstaand rekeningnummer: 
  

 

NL02 RABO 0328011339  

o.v.v. naam van uw kind en de groep 

Het rekeningnummer staat nog op naam van 

ST. Ouderraad OBS Spiegelhof. 
 

Natuurlijk kunt u ook in termijnen betalen, neem dan even 

contact met ons op.   

 

 

 

 

 



 
 

KALENDER 
 

17 december 

Kerststukjes maken 

 

18 december 

Kerstviering  

 

20 december 

Kerstvakantie (12.00 uur) 

 

6 januari 

Nieuwjaarsreceptie 

 

7 januari 

Start Blazersbende groep 5/6 

De betreffende ouders worden hierover 

geïnformeerd.  

 

10 januari 

Luizencontrole 

 

22 januari 

Filmopname in groep 6/7/8 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 

 


