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Kerst op De Hunenborg 

Dit jaar kunnen we gelukkig weer samen kerst vieren. Er zijn 
verschillende activiteiten in de periode tot aan de kerstvakantie. 
 
“Kersttruiendag” vrijdag 16 december 
Deze dag mogen alle kinderen hun mooie of ‘foute’ Kersttrui aan op 
school. Dat mag natuurlijk ook een rendieronesie zijn of zet je gezellige 
kerstmuts of kersthaarband op naar school. 
 

Kerstkiesmiddag 21 december 
De leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan deze middag lekker creatief aan de slag. 
 
Kerstviering voor leerlingen 22 december 
Donderdag 22 december om 9.00 uur is de kerstviering. We komen dan allemaal samen in 
de hal om te luisteren naar een kerstverhaal en we zingen samen kerstliedjes.  
 
Kerstdiner 22 december 
Op 22 december worden alle kinderen om 17.30 uur op school verwacht voor het kerstdiner. 
Het is de bedoeling dat alle kinderen dan iets te eten meenemen. Bij iedere groep hangt een 
lijst waarop u kunt aangeven welke hapjes uw kind mee neemt naar school.  
Kerstdiner groepen 1 t/m 3: 17.30 t/m 18.30 uur 
Kerstdiner groepen 4 t/m 8: 17.30 t/m 19.00 uur 
Voor ouders die blijven wachten tijdens het kerstdiner hebben we op het schoolplein koffie, 
thee en warme chocolademelk. Ook is er de mogelijkheid om iets (kleins) te eten.  
 
Kerst bij de peuters 
De peuters vieren kerst in de groep op donderdag 22 december. Deze dag 
gaan ze samen met elkaar eten. Het is de bedoeling dat alle kinderen iets te 
eten meenemen. Er hangen lijsten bij de groepen waarop u kunt noteren 
wat uw kind meeneemt. Dit mag direct ´s ochtends meegegeven worden.  
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Boterhammenbar 

Vorige week woensdag zijn we gestart met de boterhammenbar op school. Alle leerlingen 
die dit willen kunnen op school ontbijten. 
 
Waarom de boterhammenbar? 
Ook op De Hunenborg merken we dat niet alle kinderen altijd goed ontbijten. Hiervoor zijn 
verschillende redenen. Helaas zien we ook dat er door gezinnen sterk bezuinigd moet 
worden op o.a. goed eten.  
We zorgen als school voor een gezond ontbijt, dit draagt bij aan een goed en energiek begin 
van de dag. Hierdoor kunnen kinderen de lessen beter volgen.  
 
We willen de boterhammenbar tot aan de Kerstvakantie uitproberen. Als het een succes is, 
kunnen we deze sowieso tot eind januari voortzetten. We krijgen een subsidie van het 
jeugdeducatiefonds om het ontbijt mogelijk te maken. 
 
Hoe werkt het? 

• Kinderen die op school willen ontbijten kunnen vanaf 08.10 uur naar binnen. In de 
hal van de school kunnen ze boterhammen en wat drinken pakken. Ze nemen dit 
mee naar de klas en eten het daar op. 

• Aanmelden is niet nodig 

• Kinderen kunnen kiezen uit (voorbeeld): bruine boterham met kaas, kipfilet of 
pindakaas/jam en/of plak ontbijtkoek. Melk, water, thee en Optimel. 

• Kinderen die niet mee ontbijten komen vanaf 08.20 uur binnen. Dan gaat de bel en 
gaan de deuren open. 

• De lessen starten gewoon om 08.30 uur. 
 
 

Nieuws van de MR 

Op woensdag 23 november was er weer een MR vergadering. We hebben daarin de 
begroting van de school besproken, waaronder ook de NPO middelen. Dit is extra geld voor 
scholen die beschikbaar is gesteld door de overheid i.v.m. corona. 
De MR is op de hoogte gebracht over, welke middelen we ingezet hebben en hoe we dit 
verder in gaan zetten de komende jaren.  
 
We hebben over het nieuwe schoolplan gesproken. Stichting Symbio is druk bezig om de 
koers te bepalen die we de komende 4 jaar als stichting gaan varen. Onze school gaat dit 
schooljaar bekijken wat dit voor ons betekent en hoe wij ons schoolplan gaan vormgeven. 
 
Als school zijn we druk bezig met het inzetten coöperatieve structuren. Door middel van het 
toepassen van deze structuren denken kinderen actiever mee tijdens de lessen. Het team 
van IKC De Hunenborg heeft level 1 van de scholing Coöperatief leren nu afgerond. De MR is 
bijgepraat over wat coöperatieve structuren zijn en welke effecten deze hebben op het 
leerrendement van kinderen. 
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Er is gedeeld wat er op 5 oktober en 10 november binnen de GMR aan bod is gekomen. (De 
GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle scholen van Symbio.) 
 
De komende vergadering wordt ook het punt ouderpartnerschap besproken. Dit was ook het 
onderwerp van de studiedag op 30 november. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

Agenda december - januari 

Donderdag 22 december 2022  Kerstactiviteiten  
      ’s avonds Kerstdiner op school 
Vrijdag 23 december 2022   Studiedag, alle leerlingen en peuters vrij 
Maandag 26 december 2022 t/m  Kerstvakantie, alle leerlingen en peuters  
vrijdag  6 januari 2023   vrij 
9 januari t/m 20 januari Zilveren weken, extra aandacht voor een 

positief groepsklimaat 
Woensdag 18 januari    20.00 uur MR vergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


