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AGENDA 

21 december Ophalen boodschappen(zie  
verder deze Nieuwsbrief) 
Kerstviering 

23 december Kinderen vrij, begin  
kerstvakantie 

09 januari School begint 
 

 
KERSTTAS MET BOODSCHAPPEN 

Met behulp van het JeugdEducatieFonds 
(JEF) kan onze school alle gezinnen een 
kersttas met boodschappen voor de kerst 
meegeven. In samenwerking met de 
ouderraad van onze school is dit tot stand 
gekomen. Op woensdag 21 december  om  
12:00 uur krijgen de oudste kinderen van 
ieder gezin een volle boodschappentas 
mee. Wij vragen aan de ouders om hun 
kind op te komen halen en te helpen 
dragen met deze zware tas. De tassen 
willen we graag terug hebben want de kans 
is aanwezig dat wij deze actie kunnen 
herhalen. U krijgt hier nog een speciaal 
bericht over.  
 

 
Wanneer er ouders zijn die besluiten om 
hun tas aan een ander gezin te doneren is 
dat ook mogelijk. Neem daarover contact 
op met meester Mario. 
 

 
 

 
WANNEER IS ONS KERSTDINER? 

We houden ons kerstdiner op 
woensdagavond 21 december van 17:00 
tot 18:00 uur.  

 
HOE WORDT HET GEORGANISEERD? 

De leerkracht zal een menu samenstellen 
en de ouders kunnen intekenen welke 
gerechten zij willen maken of welke 
inkopen zij willen gaan doen. Het eten 
en/of drinken wordt woensdag 21 
december om 16:45 uur naar de klas 
gebracht. De leerkracht bepaalt hoeveel 
hulpouders worden ingezet. Dat zal per 
klas verschillen.  

 
OPHALEN KINDEREN NA KERSTDINER 

Om 18:00 uur kunnen de kinderen van de 
groepen 1 t/m 6 uit de klas worden 
opgehaald. Aangezien het donker buiten is 
en ruim 150 kinderen dan tegelijk de 
school uitgaan hebben de medewerkers 
geen overzicht. Dus: ophalen uit de klas.  
De kinderen van groep 7 en 8 mogen wel 
alleen naar huis als zij een briefje met 
toestemming van thuis hebben ingeleverd.  
 

 
DONDERDAG 22 DECEMBER 2022 

De dag erna vindt ’s ochtends tot een uur 
of 11 een onderwijsprogramma plaats en 
wordt daarna met de kinderen opgeruimd.  
Om 14:45 uur gaat de school uit en begint 
de kerstvakantie.  
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TOT SLOT 

Tot aan de kerstvakantie zal over het 
kerstfeest gecommuniceerd worden en is 
het mogelijk dat op detail zaken gewijzigd 
worden.  

 
VERKEERSSITUATIE VOOR SCHOOL 

De laatste tijd krijg ik klachten van onze 
buurtbewoners over de verkeerssituatie 
voor onze school. Met name de situatie, 
waarin automobilisten de straat in gaan 
waar het verboden is in te rijden. Laten we 
ons aan de verkeersregels houden en een  
voorbeeld voor onze kinderen zijn  

 
BELANGRIJK: EXTRA VRIJE DAG 

In onze planning hadden we op vrijdag 21 
april de koningsspelen georganiseerd en 
zouden de kinderen ’s middags vrij zijn. 
Echter, het blijkt dat rond die tijd het einde 
Ramadan is en dat voor veel kinderen 
verlof zal worden aangevraagd. Dus weinig 
kinderen bij de Koningsspelen aanwezig, 
maar ook weinig ouders om te begeleiden. 
Met instemming van de 
Medezeggenschapsraad van de school is 
besloten om van vrijdag 21 april een vrije 
dag te maken. De school maakt dan nog  
steeds meer dan het aantal wettelijk 
verplichte uren. De werkgroep sport en 
bewegen gaat kijken voor een ander 
moment voor een sportdag.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Bijgaand treft u een bijlage aan voor de 
vrijwillige ouderbijdrage.  
 

 
KOFFIEOCHTEND 

• Donderdag 26 januari 

• Woensdag 22 februari 

• Donderdag 30 maart 

• Donderdag 20 april 

• Woensdag 24 mei 

• Woensdag 21 juni 

 
VERGADERSDATA MR 

Deze vergaderingen zijn openbaar en 
duren van 19:30 tot 20:30 uur.  

• Dinsdag 17 januari 2023  

• Dinsdag 21 februari 2023  

• Dinsdag 11 april 2023  

• Dinsdag 30 mei 2023. 
 

 
NIET ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL 

De afgelopen weken hebben we veel zieke 
en afwezige medewerkers, stagiaires. We 
hebben het meeste kunnen opvangen, 
maar maandag 12 december hebben we  
ook klassen moeten verdelen en hebben 
we de ouders van groep 8  moeten  
informeren om hun kind thuis te houden. 
Op vrijdag 16 december hebben we de  
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ouders van groep 5 moeten vragen om hun 
kind thuis te houden. De rest van de week 
is het ons gelukt, maar het blijft een 
onaangename situatie. Ook in de media 
verschijnen verontruste berichten: 
https://www.at5.nl/artikelen/218080/lerar  
entekort-op-zes-van-tien-amsterdamse-
basisscholen-bijna-overal-onbevoegden-
voor-de-klas 
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