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Nieuwsbrief 8 
9 december 2022 
 
 

Nieuws van de sportcommissie 
Nog even en dan is het vakantie! Maar er staan nog wel twee sporten op de kalender in december; 
helaas is er nog maar eentje overgebleven, het basketbal afgevallen. De kinderen die zich hadden 
opgegeven zijn hiervan al eerder op de hoogte gesteld. Er is iets misgegaan met het bespreken van 
de locatie en de tijd is te kort geweest om een alternatieve locatie te vinden. Het kan zijn dat het 
verplaatst wordt naar een later moment dit jaar, maar dat horen we nog van DordtSport. De 
ijssporten op 21 december gaan wel gewoon door! 
Afgelopen maandag kon er voor het laatst worden ingeschreven voor klimmen en er hebben zich 
heel veel kinderen opgegeven. Als het lukt worden scholen meestal op één datum gepland, maar of 
dat nu ook lukt en welke datum dat dan wordt, dat is nu nog niet bekend.   
 

Kerstviering donderdag 22 december a.s.  
Op donderdag 22 december a.s. vieren we met alle kinderen van 18.45 tot 19.30 uur het kerstfeest 
in hun eigen klas. Hierbij zijn, vanwege beperkte ventilatiemogelijkheden in de klassen, geen ouders/ 
verzorgers aanwezig. U bent tijdens de kerstviering van harte welkom bij de kerstontmoeting op het 
schoolplein voor de ouders/verzorgers. Deze wordt georganiseerd door onze ouderraad. U bent van 
harte welkom vanaf het moment waarop u uw kind(eren) naar hun kerstviering(en) hebt gebracht. 
Op het schoolplein is gelegenheid om elkaar te ontmoeten in kerstsfeer, er wordt ook voor iets 
lekkers gezorgd. Bij slecht weer kan dit helaas niet doorgaan.  
Na afloop van de kerstontmoeting luisteren we met elkaar naar de kerstliederen die gezongen 
worden door de leerlingen uit de groepen 8. 
 

Speel mee in het kerstverhaal! 
Op zondag 18 december om 15.30 uur is er een kinderkerstfeest in het “Huis bij De Bron” (Dudok-erf 
30, naast het Polderwiel). Het is een feest voor èn door kinderen, want zij spelen zelf mee in het 
kerstverhaal! Wie wordt dit jaar Maria, Jozef, engel Gabriël, de herbergier of gaat bijvoorbeeld 
verkleed als schaap of herder? Het is niet nodig om teksten vooraf in te studeren. Alleen 
enthousiasme is voldoende! Doe je gezellig mee? Scan dan de QR-code in de bijlage. En vergeet ook 
niet om je vader, moeder, oma, opa of wie je wilt, mee te nemen! Tot ziens, namens de 
Kindernevendienst van “Huis bij De Bron”. 

 
Timon zoekt pleegouders! Kunt u een warm en welkom thuis bieden? 
Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ze zetten zich elke dag in om hen een 
warm en veilig thuis te bieden. Dat doen ze geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. 
Er zijn echter toenemende zorgen over het tekort aan pleegouders en de kinderen die daardoor in de 
knel komen. Bent u nieuwsgierig geworden om mee te werken aan een oplossing? Dan kunt u in de 
bijlage ‘Timon’ daar meer over lezen.  

 
Open ochtend 27 januari  
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor onze Open ochtend. Deze is bedoeld 
voor ouders van kinderen die nog 4 jaar moeten worden en die op zoek zijn naar een basisschool. 
Zou u deze brief willen doorsturen aan ouders in uw omgeving? 
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Sint en Kerst 
Op maandag 5 december hebben we vol enthousiasme Sinterklaas weer mogen 
verwelkomen op school. Wat een feest was het weer, zeker met een Pietenband met wel 13 
Pieten, cadeautjes en blijde gezichten van de kinderen en de ouders. 
Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt en ook dank aan al die ouders die op 
dinsdagmorgen de school weer omtoverde in kerstsfeer. 
 
Belangrijke data:  
22 december: Kerstviering 18.45 uur-19.30 uur in alle groepen; ontmoeting met ouders/verzorgers 
op het schoolplein. 
23 december: Nieuwsbrief 9. 
23 december: Alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 
24 december t/m 8 januari: Kerstvakantie. 
9 januari: Kerstversiering afhalen. 
27 januari 2023: Open ochtend. 

 


