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Kerstfeest donderdag 17 december 2020 
 
Hoe ziet het kerstfeest op school er dit jaar uit en wat vragen wij van u en de kinderen?  
 
- Op donderdag 17 december verzamelen de kleuters buiten en komen de kinderen van groep 3 tot 

en met 8 binnen vanaf 7.50 uur. Om 8.00 uur is iedereen binnen. Om 14.30 uur is iedereen uit.  
   

- Wilt u uw kind feestelijk aangekleed en met een lichtje/lampion (geen echt vuur) naar school laten 
komen? 

 
- Wilt u twee broodtrommels vullen? Eén gewone voor de lunch en één speciale voor het 

kerstontbijt? Die voor het ontbijt mag natuurlijk wat feestelijker zijn, met bijvoorbeeld een “anders 
dan anders” belegd broodje, croissantje, krentenbol, peperkoek of eierkoek (geen snoep of 
chocoladekoeken en dergelijke) en lekker fruit. U weet vast zelf wel waar u uw kind een plezier 
mee doet.  

 
Team en ouderraad zorgen voor de rest! Voor gezellig aangeklede tafels, met bordjes en bestek, 
lichtjes, leuke kerstliedjes, foto’s (voor u via Klasboek!), drinken en een kerststolletje voor ieder kind.  
 
Na het kerstontbijt hebben we geen speciaal programma. We nemen wel afscheid van juf Julia, maar 
niet gezamenlijk. Iedere klas zorgt zelf voor een leuke invulling.  
 
Op vrijdag 18 december starten wij op de gebruikelijke tijd. Die dag lunchen de kinderen niet meer op 
school, want om 12.15 uur begint de kerstvakantie.  
 
 
Naadloos over van Sint naar Kerst…  
 
Vorige week vrijdag was de school nog één en al Sint, maandagmorgen was de school in 
kerstsfeer gehuld. De leden van de ouderraad hebben het er druk mee! Wij bedanken hen 
voor de goede organisatie en alle helpende handen achter de schermen en in de school in 
deze bijzondere decembermaand.  
 
Wij bedanken ook Albert Heijn voor de schenking van vele kerstdecoraties.  
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Wijziging schooltijden, óók van de voorschool 

We hebben altijd met nieuwe ouders te maken, dus we herhalen het nog maar een keer… 

Na onderzoek en enquêtes onder ouders en personeel, hebben wij besloten om af te stappen van onze 
traditionele schooltijden met een lange middagpauze en woensdagmiddag vrij. Vanaf 4 januari 2021 
zijn de schooltijden van groep 1 tot en met 8 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 
uur.  
 

Nieuwe tijden ochtend voorschool 
Om tegemoet te komen aan de wens van ouders, passen wij de starttijd van de 

voorschool hier ’s morgens op aan. Ook de voorschool start vanaf 4 januari om 8.30 

uur. De deur gaat om 8.25 uur open. De eindtijd wordt daardoor 11.00 uur. De tijden 

in de middag blijven ongewijzigd: begintijd 13.15 uur, eindtijd 15.45 uur.  

Landelijke richtlijnen 
En er gaat nog meer veranderen. Delta-voorschool streeft ernaar om vanaf 17 mei de tijden van de 
voorschool aan te passen aan de landelijke richtlijnen, waarbij niet langer dagdelen van tweeënhalf 
uur, maar van vier uur worden aangeboden. Wij weten nog niet wat dit organisatorisch en contractueel 
voor ouders en voor ons betekent. Wij wachten berichtgeving van Delta-voorschool af en zodra we 
meer weten, hoort u dit van ons.  
 

Personele wijzigingen vanaf januari  

In de INFO van vorige week besteden wij aandacht aan het (reeds lang van tevoren bekende) vertrek 
van juf Julia, die met pensioen gaat. Helaas moeten wij u ook melden dat twee andere leerkrachten 
onverwacht vertrekken.  
 
De ene leerkracht is Heleen van Oord, sinds augustus aan de slag in groep 7, naast Liselotte. Heleen 
heeft het prima naar haar zin bij ons, maar zij kreeg mooie kans op een andere school.  
 
De andere leerkracht is Nienke van Beek, die ook in augustus nieuw bij ons startte. Ook Nienke  
heeft het naar haar zin bij ons in twee kleutergroepen en op de andere school van Delta-onderwijs 
waar zij ook werkt in twee kleutergroepen, maar zij kreeg de kans om op een andere school een 
volledige baan met slechts één groep te krijgen. 
 
Heleen en Nienke laten deze mooie kansen niet liggen. Begrijpelijk, maar jammer, want wij hadden 
hen beiden graag in onze school behouden. Wij wensen Heleen en Nienke veel succes met hun nieuwe 
baan!  
 
De ouders van de leerlingen in de betrokken groepen zijn eerder deze week al op de hoogte gebracht.  
Helaas kunnen wij nog niet melden wie deze leerkrachten gaat vervangen. Maar Liselotte gaat in plaats 
van drie vier dagen werken en Eus en Siriyana doen dat al, dus een stevige basis in die groepen is 
aanwezig. Dat geeft vertrouwen in een prettige voortzetting van het schooljaar.  
 
Wij wensen Heleen en Nienke succes in hun nieuwe baan!  
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Wel 100 verschillende geluiden in groep 1-2 van Isa 
 
Eerstejaars pabostagiaire juf Kim had afgelopen maandag een grote koffer meegenomen. Wat zat daar 
voor spannends in? Het bleek een saxofoon te zijn! Dat hadden velen van ons nog nooit gezien. We 
hebben ontdekt dat er wel meer dan 100 verschillende geluiden uit kunnen komen!  

 
Ook had juf Kim nog een kikkerinstrument, mondharmonica, 
blokfluit, mondharp en “digitale” piano meegenomen. We 
mochten liedjes raden, wat instrumenten uitproberen en 
lekker meezingen! Wat een ontzettend leuke les was dit!  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kerstgedachte in groep 7 van Liselotte en Heleen  
 
In het jeugdjournaal zagen we een item over #eenkleingebaar. Iets doen voor 
de ander. We spraken hierover in de klas met elkaar. Omdat veel mensen zich 
met Kerst eenzaam voelen en in coronatijd ook echt veel alleen zijn, hebben 
wij met de klas besloten dat we 
mooie kerstkaarten gaan maken 
voor eenzame ouderen. 
We zijn aan het borduren geslagen 
en volgende week maken we hier 
mooie kerstkaarten van met een 

lieve kerstwens. Deze kerstkaarten zullen we afgeven bij 
verzorgingshuizen in Oosterhout. 
Wij hopen, dat we mensen blij kunnen maken. 
 
Liselotte van Houwelingen, groep 7 
 
 
 
 
 
Traditiegetrouw worden er natuurlijk ook in andere 
groepen kerstverrassingen gemaakt voor ouderen en onze  
mede-buurtbewoners.  

 

#eenkleingebaar 
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Grote beloning in groep 4 van Fleur! 
 
Goed werken wordt beloond... Bij hard werken en goed luisteren kunnen de kinderen in groep 4F 
symbolische euro's verdienen en een beloning “kopen”. Voor € 10 hebben ze al een keer met 
gekleurde pennen mogen schrijven, maar dit keer wilden ze doorsparen tot wel € 100. En dat is 
gelukt...  
 
Als beloning mochten ze vandaag allemaal in pyjama, onesie of een andere relax outfit naar school. 
Eenmaal op school trokken ze hun pantoffels aan en is er heel de dag heerlijk gewerkt! Op naar de 
volgende beloning... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Alle kinderen ontvangen vandaag een kerstkaart die ze kunnen inkleuren en 

sturen of geven aan wie ze maar willen. Een mooie winterse actie van de 

gemeente Oosterhout!  
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