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Beste ouders/verzorgers, 
Na een mooie Sinterklaasperiode gaan 

we ons opmaken voor de kerst. 
 In deze nieuwsbrief daar meer informatie 
over. Ook vertellen wij u graag meer over 

onze visie over lezen en de inzet van de 
bieb op school. 

 
KERSTVIERING 
Donderdag 19 december houden we onze 
jaarlijkse kerstviering met kerstdiner. 
De kinderen komen tussen 16.50 en 17.00 
uur naar school. U kunt het gerechtje dan 
ook gelijk in de klas brengen.  
Het diner duurt tot 18.30 uur. De ouders 
zijn welkom in het kerstcafé. Deze zal bij 
droog weer op het plein te vinden zijn. Bij 
regen is het kerstcafé op het leerplein 
geopend. Om 18.00 uur worden de ouders 
uitgenodigd om plaats te nemen op de 
tribune. Alle groepen komen om de beurt 
naar de speelzaal om daar een kort 
optreden voor de ouders te verzorgen. Na 
ieder optreden vertrekt de groep weer 
terug naar hun klas.  
Groep 1/2 verzorgt het laatste optreden 
zodat ze vanuit de speelzaal met ouders 
naar huis kunnen gaan. Dit zal rond 18.30 
uur zijn. De kinderen van groep 3/4 
kunnen dan opgehaald worden in de klas. 
En de groepen 5 t/m 8 mogen zelfstandig 
naar buiten waar de ouders hun kinderen 
kunnen opwachten.  
Voor het kerstdiner hebben alle leerlingen 
bestek, bordje en een soepkom nodig. 
Deze moeten donderdagochtend in een 
tasje voorzien van naam worden 
meegenomen. 
 
 

 
 
KERSTSTERREN TE KOOP 
De kinderen van groep 8 hebben tijdens 
hun handvaardigheid les prachtige 
kerststerren gemaakt van takken en touw. 
Met verlichting erin hangen deze nu door 
de school om een echte kerstsfeer te 
creëren. De kinderen zijn op het idee 
gekomen om deze sterren te verkopen. 
Met de winst willen zij een volgend project 
gaan opzetten voor het volgende item in 
hun ‘winkeltje’. 
De sterren kunnen op bestelling gekocht 
worden in de klas van groep 8. Ophalen 
van de sterren kan alleen op vrijdag 20 
december tijdens schooltijd. Ook hiervoor 
kunt u terecht in het lokaal van groep 8. 
Wees er snel bij want OP = OP 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
Maandag 6 januari willen we graag met de 
kinderen en u als ouder het nieuwe jaar 
starten met een nieuwjaarsreceptie. Voor 
de ouders staat er op het leerplein koffie 
en thee klaar. De kinderen starten 
allemaal in de klas.  
Groep 7/8 gaat om 9.00 uur naar de gym. 
 
 
 



       

 
   

 
 

 
 
SPAR GESCHONKEN DOOR SPAR 
Deze ochtend hebben we met alle 
kinderen de lichtjes ontstoken van de 
grote kerstboom op ons plein.  
We hebben kerstballen met een speciale 
wens in de boom gehangen. Deze boom is 
geschonken door de Spar en zij hebben 
ook gezorgd voor wat lekkers en wat te 
drinken na deze opening. 

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
De Bibliotheek op School is een 
programma voor het basisonderwijs 
gericht op het voorkomen van 
taalachterstanden en digibetie bij 
basisschoolkinderen door het bevorderen 
van leesplezier en mediawijsheid onder 
schooltijd.  
De bibliotheek stelt een lees-/mediacoach 
ter beschikking voor 1 uur per schoolweek 
ter ondersteuning van leesbevordering en 
mediawijsheid.  

Vorig jaar hebben we onze coach ingezet 
op het onderdeel mediawijsheid waarbij 
veilig gebruik van verschillende media 
werd besproken. Dit jaar geven we extra 
aandacht aan de leesbevordering en 
boekpromotie.  
De bibliotheek bij ons op school is 
geopend op maandagmiddag. We hebben 
de vraag neergelegd of het mogelijk is om 
de bibliotheek ook op een andere moment 
in de week te openen. Hier zijn ze nog 
mee bezig.  
 
LEZEN EN VOORLEZEN IN DE 
ONDERBOUW 
Sinds begin van dit schooljaar gaat er 
wekelijks een voorleeskoffer met de 
kleuters mee naar huis. In de koffer zitten 
Borre en 3 voorleesboekjes over Borre. 
Voor de kinderen geweldig als Borre komt 
logeren. Borre slaapt in zijn eigen koffer 
op de kamer van het kind en gaat soms 
zelfs mee naar opa en oma en naar de 
paarden. Kortom Borre zorgt voor 
gespreksstof en voorleesplezier.  
En juist die laatste twee zijn voor onze 
kinderen zo belangrijk, plezier om te 
vertellen, uitbreiden van de 
woordenschat, vragen stellen en 
beantwoorden en je mening kunnen en 
durven geven. Maar ook luisteren naar 
verhalen, genieten van prentenboeken of 
samen kijken in een opzoekboek. Sinds 2 
weken kunnen de kleuters iedere week op 
maandagmiddag in een klein groepje 
genieten van een prentenboek. De 
betrokkenheid is groot, de kinderen 
genieten en ook Jeska, de moeder van 
Faas geniet van het voorlezen en het 
samen praten over de boeken. Na het 
lezen in het kleine groepje wordt het 
verhaal nog eens voorgelezen in de hele 
groep.  



       

 
   

 
 

VERZOEK DOKTER VAN DER STEEN 
Aan ouders die hun kinderen met de auto 
brengen willen wij vragen niet meer te 
parkeren op de ambulanceplaats. Dit op 
verzoek van de dokter zelf. 
 

GELDPLANNEN NIBUD  
Bij het opvoeden van kinderen komen er 
heel wat kosten om de hoek kijken. 
Schoolreisjes, een pc, een fiets, extra 
(huiswerk)begeleiding, ziektekosten, 
noem ze maar op. Sommige kosten zijn 
geheel onverwacht. Hoe zorgt u voor grip 
op de kosten? De gemeente West Betuwe 
helpt u graag. Samen met Nibud bieden 
we de online geldplannen aan. Het 
geldplan “ Rondkomen met kinderen “ 
helpt u bij het opstellen van budgetten. 
Daarnaast laat het u zien welke 
(financiële) regelingen er lokaal en 
landelijk zijn voor ouders. Een goed, 
haalbaar budgetplan helpt stress te 
voorkomen. Het online geldplan vindt u op 
www.startpuntgeldzaken.nl/westbetuwe 
U kunt deze link ook vinden via de site van 
de gemeente West Betuwe. Via gemeente 
West Betuwe; zorg en ondersteuning; 
schuldhulpverlening. Zie ook: Online 
Geldplannen; startpunt Geldzaken West 
Betuwe (naar beneden scrollen voor de 
verschillende geldplannen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KALENDER 
19 december 
Kerstviering (17.00 – 18.30 uur) 
De kinderen zijn deze dag gewoon om 14.15 uur uit 

20 december  
Start kerstvakantie (de leerlingen zijn deze 
dag uit om 12.15 uur) 
6 januari 
Nieuwjaarsreceptie op het leerplein 
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs De Zandheuvel 

                                           
 
 

 


