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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief November 2022nr. 4 

 

   

Van de directie 
Geachte ouders/verzorgers, 

 

Het was rommelig vanmorgen in de school; de Rommelpieten 

hebben er echt een rommeltje van gemaakt, gelukkig hebben de 

kinderen geholpen met opruimen. 

 

Iedere ochtend staat er ontbijt klaar voor leerlingen die dat 

willen, er is geen kind dat met een lege maag hoeft te leren. We 

variëren ook een beetje en meestal is er keuze: ontbijtkoek, 

rijstwafels, yoghurt of krentenbol. Er is ook dagelijks fruit in de 

klassen en we geven deze week ook mee naar huis.  

 

Personeel 
Helaas hebben we de afgelopen weken veel te maken gehad met 

ziekte van collega’s. Hierbij lijkt het einde nog niet in zicht. In 

groep Geel is juf Tamara uitgevallen en deze groep heeft te 

maken met verschillende invallers (die we gelukkig wel hebben). 

Omdat juf Maud veel dagen in deze groep waarneemt, komt er 

ook druk op groep Rood. Wanneer er dan nog collega’s uitvallen 

door griep, zoals vandaag in groep Groen, moet er helaas wel 

eens een groep thuisblijven. We begrijpen dat het onrust 

oplevert en het is niet altijd fijn is voor de leerlingen. Gelukkig 

geven verschillende ouders ook aan hiervoor begrip te hebben. 

 

Juf Renate is aan het re-integreren maar zal dat op een andere 

school gaan doen om haar zoveel mogelijk gelegenheid te geven 

om goed en zonder druk te herstellen. 

 

Er is ook goed nieuws: juf Patricia (groep Wit) en juf Sharon 

(Zebra) zijn al weer bijna teruggekeerd.  
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Sinterklaas 
Sinterklaas is er weer! Op school volgen we het 

Sinterklaasjournaal. "Pakjesboot 12" was lek, gelukkig is er nu 

weer een nieuwe boot "de Stoomboot". Nu zijn alleen de zakken 

met cadeautjes nog kwijt, als dat nu maar allemaal goed komt!  

Dinsdag hebben we onze schoen gezet. Gelukkig hebben de 

pieten ons horen zingen en hebben we allemaal wat lekkers 

gekregen.  

Op maandag 5 december hopen we dat Sinterklaas bij ons op 

school langskomt. We zijn dan 12.30 uur vrij. Het wordt vast een 

groot feest! 

 

Kerst 
Wij zijn blij dat wij kunnen vertellen dat wij dit jaar weer een 

ouderwets gezellig kerstdiner mogen hebben. Ook zal er tijdens 

het diner weer een kerstborrel zijn voor ouders in het Ei.  

 

Op 6 december volgt er meer informatie over de kerstviering. 

Wij kijken er naar uit om kerst weer uitgebreid met jullie te 

vieren. 
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Bericht van de Kinderraad  
De tweede kinderraad was op maandag  

21 november. Er stonden een aantal 

dingen op de agenda. Zo hebben we onder 

andere een voucher gekregen om nieuw 

buitenspeelmateriaal aan te schaffen en 

hebben de kinderen van de kinderraad 

hierbij mogen helpen. Ze hebben hun 

eerste, tweede en derde keus in mogen 

vullen en daarna hebben we gekozen voor 

het materiaal met de meeste namen. Voor 

de aanschaf van het nieuwe materiaal 

heeft Bas wel eerst toestemming moeten vragen aan juf Lineke. 

Het voorstel van de kinderraad voor een nieuwe Triker is 

goedgekeurd!  

Verder hebben ze nog geholpen met het uitkiezen van het 

kerstcadeautje en zijn er veel briefjes uit de ideeënpot gekomen 

met ideeën voor een nieuw schoolplein. Fadma heeft deze ideeën 

gedeeld met juf Lieke. Alle andere briefjes worden door juf Jola 

en juf Michelle gedeeld met alle andere juffen. 

 

Groetjes 

Juf Jola 

Juf Michelle 

de Kinderraad 

 

Kooklessen 
We vinden het leuk als er op donderdag ook kooklessen 

worden gegeven. De leerlingen zijn ook altijd heel enthousiast als 

ze naar kookles mogen. Wilt u ons komen helpen? Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Lieke Bouber 

(l.bouber@wijzer.nu) of José van der Zande 

(j.vanderzande@wijzer.nu).  
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Schoolvakanties, studie- en roostervrije dagen 

schooljaar 2022-2023 

 
Sinterklaas, leerlingen vrij 

vanaf 12.30 uur 
ma 05-12-2022    

Kerstvakantie ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023 

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 13-02-2023    

Voorjaarsvakantie ma 27-02-2023 t/m vr 03-03-2023 

Roostervrije dag, leerlingen vrij do 06-04-2023    

Paasweekeinde vr 07-04-2023  t/m ma 10-04-2023 

Sportdag leerlingen vanaf 12.30 

uur vrij 
vr 21-04-2023    

Meivakantie (incl. Koningsdag) ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023 

Hemelvaartsvakantie do 18-05-2023 t/m vr 19-05-2023 

Pinksteren ma 29-05-2023    

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 12-06-2023    

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 07-07-2023    

Zomervakantie ma  10-07-2023 t/m vr 18-08-2023 

 
U kunt de schoolvakanties ook terugvinden op de website of de 

schoolapp. Vanuit de schoolapp kunt u ook de vakanties 

synchroniseren in uw agenda op de telefoon. 

 

Kalender 
Hieronder vindt u de kalender voor de komende maand. Houdt u 

de informatie vanuit school goed in de gaten 

 

 

 

 

AGENDA NOVEMBER 2022 

wo 23  

do 24  

vr 25  

za/zo 26/27  

ma 28  

di 29 Alle groepen: kruidnootjes bakken 

wo 30 Alle groepen: kruidnootjes bakken 
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AGENDA DECEMBER 2022 

do 1 Wit: Sinterklaashuis 

vr 2  

za/zo 3/4  

ma 5 
Sinterklaasfeest,  

leerlingen om 12.30 uur vrij 

di 6  

wo 7 Violet: Bibliotheek 

do 8 Groen: Bibliotheek 

vr 9  

za/zo 10/11  

ma 12 Oranje: Bibliotheek 

di 13 Rood: Bibliotheek 

wo 14 Zilver: Bibliotheek 

do 15 Geel: Bibliotheek 

vr 16  

za/zo 17/18  

ma 19 Goud: Bibliotheek 

di 20 Blauw: Bibliotheek 

wo 21  

do 22 Kerstviering 

vr 23 Leerlingen om 12.30 uur vrij 

za/zo 24/25  

ma 26  

di 27  

wo 28 kerstvakantie 

do 29  

vr 30  

za/zo 31/1  
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AGENDA JANUARI 2023 

za/zo 31/1  

ma 2  

di 3  

wo 4 kerstvakantie 

do 5  

vr 6  

za/zo 7/8  

ma 9 Naar school 

 


