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Naadloos over van Sint naar Kerst…  
 
Vorige week vrijdag was de school nog één en al Sint, maandagmorgen was de school in kerstsfeer 
gehuld. Topdrukte voor de leden van de ouderraad dus. Wij bedanken hen voor de goede organisatie 
en alle helpende handen achter de schermen en in de school in deze bijzondere decembermaand. 
Verder zorgen de kinderen samen met hun leerkrachten natuurlijk  voor de kerstsfeer in de klas. Overal 
wordt er volop geknutseld en klinken er gezellige kerstliedjes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerstdiner wordt kerstontbijt op donderdag 23 december 
 
U voelde het waarschijnlijk al aankomen… omdat we na 17.00 uur geen activiteiten mogen 
organiseren, kan het kerstdiner op woensdag 22 december helaas niet doorgaan. We maken er een 
feestelijk kerstontbijt van op donderdag 23 december. We verwachten de kinderen tussen 7.50 en 
8.00 uur op school en dan bij voorkeur feestelijk gekleed en met een lichtje of lampion. De eindtijd is 
gewoon 14.15 uur. Hoe het er verder gaat uitzien en wat wij daarbij van u vragen, hoort u volgende 
week.  
  
 

Over de piek heen?! 
 
We moesten deze week één klas naar huis sturen omdat 
er meer dan drie besmettingen waren. Er zijn nog veel 
zieken en afwezigen wegens quarantaine, maar het 
aantal lijkt iets af te nemen. Er zijn zelfs klassen die op 
sommige dagen álle kinderen binnen hebben gehad, 
hoera, een lichtpuntje!  
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Gastles bureau Halt groepen 7 
 
Op dinsdagmorgen hebben wij in de groepen 7 
een bezoek gehad van een medewerker van 
bureau Halt. Aan de kinderen is uitgelegd wat 
bureau Halt is en waarom je hier beter niet mee 
in aanraking kunt komen. We hebben daarna 
gesproken over het huidige vuurwerkbeleid en 
over vuurwerkoverlast en vernielingen door 
vuurwerk. Een heel interessante en leerzame les 
voor de kinderen. Wij hopen, door deze 
preventieve les te organiseren, dat kinderen 
verstandige keuzes maken in het omgaan met 
(kinder)vuurwerk. 
 
Namens de leerkrachten van groep 7, 
Liselotte van Houwelingen 
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Extra opletten in het verkeer in de winter 
 
In deze winterweken is het ’s morgens nog donker als de kinderen naar school komen. De 
verkeerssituatie rondom onze beide locaties is in het volle daglicht al verre van ideaal, maar het donker 
en slecht weer zorgen nog eens extra voor onoverzichtelijke en dus onveilige situaties. Het is tot nu 
toe gelukkig bij “bijna-ongelukken” gebleven, maar wij vragen u met klem extra op te letten. Zorg voor 
goede fietsverlichting voor uw kind en uzelf en parkeer uw auto alleen op de daarvoor bestemde 
plaatsen. En laat alstublieft uw kind niet even snel voor de ingang van de school uit en in de auto 
stappen. Er is een stopverbod, zowel aan de Kruidenlaan als aan de Rubenshof.   
 

 

 
De campagne ‘AAN in het donker’ maakt fietsers bewust van de gevaren en 
oplossingen rondom fietsen in het donker. Sta jij al AAN? 
 
Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar en daarom is het belangrijk dat zij goed 
zichtbaar zijn.  
 

Wist je dat? 

• Verlichting niet zozeer voor jouw eigen zicht is, maar vooral zodat automobilisten je zien? 
• Het achterlicht het belangrijkst is? Omdat je het achteropkomende verkeer niet kunt zien 

aankomen. 
 
Hoe val jij op? 

• Zet je fietslicht aan. Ook bij regen of mist is verlichting verplicht. 

• Check je fiets. Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? 

• Val op met je kleding. Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding 
het beste op. Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen. 
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