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Schoolfruit  
Gedurende 20 weken ontvangen de leerlingen fruit op school op woensdag, donderdag en vrijdag. 
De overige dagen zijn geen officiële fruitdagen, maar fruit meegeven mag natuurlijk wel! Graag zelfs.  
 
Schoolfruit van week 51: 

 
 
Kerstwandeling – bericht van de kerstcommissie 

Het kerstfeest wordt dit jaar gevierd door middel van een 
kerstwandeling. Verschillende ouders, oma’s en leerkrachten zijn al 
enkele weken druk bezig met de voorbereidingen voor deze wandeling.  
We hebben een erg enthousiaste groep ouders en oma’s bij elkaar 
gekregen die de rollen van het kerstverhaal op zich nemen. Hierbij alvast 
hartelijk bedankt voor uw inzet en betrokkenheid! 
 
 

Tijdens de kerstviering wordt iedereen getrakteerd op een lekkernij. Deze lekkernij wordt dit jaar 
aangeboden door supermarkt de COOP. Bedankt voor de sponsoring! 
Wij wensen alle leerlingen veel plezier tijdens de kerstwandeling op donderdag 19 december.  
 
Koffiemiddag – herhaling uitnodiging 

Op donderdagmiddag 19 december bent u van harte 
welkom op onze koffiemiddag.  
Tussen 13.30 uur en 14.15 uur staat de koffie klaar! Ik wil 
graag met ouders sparren over de schoolregels en 
gedragsregels. Wat vindt u belangrijk? 
Aanmelden kan via het agenda-item in Parro. 

 
Graag tot ziens tijdens de koffiemiddag op Talentrijk. 
 
Vrijdag 20 dec. – alle leerlingen vrij - herhaling 
Op vrijdag 20 december a.s. zijn alle leerlingen de hele dag vrij. Op donderdagavond wordt de 
kerstwandeling gemaakt, daarna mogen de leerlingen genieten van een welverdiende vakantie. 
Onze school opent haar deuren weer op maandag 6 januari 2020. 
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Wist je dat over….. lezen      
Gedicht 
 
Zorg dat ze je betrappen 
op ’t lezen van een boek. 
Leg stiekem tussen mappen 
een ouwe pocket zoek. 
 
Sta openlijk te lezen, 
vooraf en tussendoor, 
in boeken, onvolprezen, 
en lees er vief uit voor. 
 
Betrek een tekst die zindert 
bij zowat elke les. 
Besmet hen onverminderd. 
Wees leesgids. Boek succes. 
(Stijn de Paepe, 2019) 
 

 
Schoolschaatsen 19 december   

De groepen 3 t/m 8 gaan op donderdag 19 december schaatsen in het centrum 
van Nijverdal. Hierbij deel ik u de tijden mee van de activiteit. Verdere invulling 
en informatie ontvangt u van desbetreffende leerkracht. De gymlessen van deze 
groepen komen op deze dag te vervallen. Meester Sven zal aanwezig zijn bij de 
ijsbaan en geeft daar een schaatsles in spelvorm. 

 
Tijdschema 
09.00 uur groep 3 
09.45 uur groep 6/7 
10.30 uur groep 4 
11.15 uur groep 5 
12.00 uur groep 7/8 
 
 Bericht van de verkeerscommissie 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Fijn dat zoveel kinderen op de fiets naar school komen. Het gevolg hiervan is wel dat er veel volwassen 
fietsen op de stoep worden gezet. Om het overzichtelijk en veilig te houden voor de kinderen, willen 
wij u vragen om uw fiets op het voormalig hondentoilet neer te zetten.  
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Vriendelijke groet, 
De verkeerscommissie 
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Aandacht voor de open dagen  

In de kerstvakantie zullen wij via Facebook een flyer verspreiden om zo deze open 
dagen onder de aandacht te brengen. Natuurlijk is het de bedoeling dat de flyer zoveel 
mogelijk gezinnen bereikt in Nijverdal. Wij willen u dan ook vragen of u het bericht van 
ons wilt delen, zodat er meer mensen worden bereikt. Dit kan natuurlijk alleen als u 

zelf ook een Facebook account hebt 😉. 
De prachtige flyer is gemaakt door Cynthia Beldman, we willen haar hierbij nogmaals 
hartelijk bedanken voor haar werk.  

 
 
 
Dit waren de mededelingen van deze week. Ik hoop u voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 
Heeft u vragen over bovenstaande of opmerkingen, dan hoor ik dat graag.  
Ik wens u alvast een fijn weekend en tot maandag! 
 
Vriendelijke groet, 
mede namens het team, 
 
Jessica Gerritsen 


