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 Nieuwsblad  

09-12-2020 

 

In dit nummer 
Nieuws vanuit de OV: Driekoningen zingen 
Opnames Stille Nacht Viering 
Kerstviering  

Op de kalender 
10 december: opnames Stille Nacht Viering (denk aan 
kerstkleding!) 
17 december: school tot 14:15 
17 december avond: Kerstviering 
18 december: school tot 12:00 uur 
18 december vanaf 12:00 uur: Kerstvakantie! 

 

Algemeen  
 

Nieuws vanuit de OV 
 

DRIEKONINGEN ZINGEN  

Op woensdag 6 januari 2021 is het weer DRIEKONINGEN. Dat lijkt nu nog ver weg, maar het valt al in de eerste 

week na de kerstvakantie! Zet dit daarom nu alvast in je agenda! 

De kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 kunnen zich deze week weer opgeven voor Driekoningen.  Geheel volgens 

traditie gaan we met DRIEKONINGEN (woensdag 6 januari) langs de deuren in Den Hout om geld in te zamelen voor 

een goed doel.  Vanaf 17.45 uur (17.30 verzamelen) zullen de 3 koningen vanuit school vertrekken om hun route te 

gaan lopen.  

Tijdens het drie koningen zingen wordt altijd een mooi bedrag opgehaald. Dit jaar hebben we als goed doel gekozen 

voor het MEK in Oosterhout. Deze kinderboerderij is volledig gebaseerd op vrijwilligerswerk en moet het dan vooral 

ook hebben van sponsoren. Ze hebben als doelgroep kinderen, maar ook mensen met een beperking hebben hier 

de mogelijkheid tot een zinvolle dagbesteding. Dat maakt dat wij graag een steentje willen bijdrage aan dit mooie 

doel. 

Verdere info over het DRIEKONINGENZINGEN hebben de kinderen ontvangen via een aparte brief (vandaag mee 

naar huis en in de bijlage). Aanmelden kan via deze brief tot uiterlijk woensdag 16 december. Mocht je nog vragen 

hebben, kunt je contact opnemen met de werkgroep:  

Patty Nieuwenhuijsen, Cindy van Es en Diane Pheninckx   
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Speerpunt 4 
We garanderen een stevige basis 

 
 

Opnames Stille Nacht Viering 
Zoals vorige week in een apart nieuwsbericht is aangekondigd, zal er dit jaar een alternatieve Stille Nacht Viering 
worden gehouden. Om toch samen thuis te kunnen vieren, wordt er een kerstspecial opgenomen door ORTS. De 
opnames voor deze kerstspecial zullen a.s. donderdag al plaatsvinden op school. We hebben al van veel ouders 
toestemming ontvangen om hun kind te laten filmen. Mocht je nog geen toestemming hebben gegeven maar wil 
je kind toch willen deelnemen aan de opnames, stuur dan een mail met akkoordbevinding naar de leerkracht van 
je kind/kinderen.  
 
Om de kerstsfeer goed over te brengen, zou het leuk zijn als alle kinderen a.s. donderdag (10 december) in 
kerstoutfit naar school komen.  
 

Kerstviering 
 
Ho ho ho 
Het is bijna weer zover; de kerstviering op de achthoek. 
Zoals iedereen weet zal het dit jaar op een iets andere wijze moeten worden ingevuld i.v.m. Corona. 
We hebben voor de kinderen een Coronaproof avondprogramma samengesteld. De viering zal zijn op 17 
december. 
 
Donderdagavond 17 december: 
We starten met een samenzijn per unit en een lampionnentocht naar de wensboom en kerststal in Den Hout, 
waar het kerstverhaal zal worden voorgelezen door de eigen leerkracht. 
Daarna zal in de eigen stamgroep een gezamenlijk kerstdiner worden gehouden. 
 
Binnenkomst in fases; 
Unit 1: de kinderen komen om 17.00 uur via de achterzijde van de school binnen. Net als overdag, worden de 
kinderen afgezet bij het hek en staat juf Rozanne of juf Petra daar te wachten om ze naar binnen te begeleiden.   
Let op: de voorschool heeft een eigen kerstviering, dit wordt door juffrouw Marjolein nog gecommuniceerd naar 
de ouders. 
Unit 2: de kinderen komen om 17.00 uur via de voorzijde van de school binnen. De kinderen worden bij het hek 
afgezet en juf Sandra of juf Barbara staat daar te wachten om ze naar binnen te begeleiden.  
Unit 3: de kinderen komen om 17.15 uur via de voorzijde van de school binnen. De kinderen worden bij het hek 
afgezet en juf Joyce of meester Martin staat daar te wachten om ze naar binnen te begeleiden.  
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Ouders mogen niet op het schoolplein Dit om contactmomenten onder ouders zoveel mogelijk te beperken. 
 
De door de kinderen in de ochtend zelfbereide kerstmaaltijd zal bestaan uit: 

 
Zijn er allergieën of andere zaken waardoor het kind niet mee kan eten met het kerstdiner dan graag contact 
opnemen met de eigen stamgroep leerkracht. 
 
Ieder kind dient zijn eigen bord, soepkom, bestek en beker mee te nemen voorzien van naam in een plastic tas. 
Dit vanaf dinsdag 15 december zodat er geen kind is zonder servies en bestek. 
 
Na de gezamenlijke maaltijd 
Vertrekt elke unit op een apart tijdstip de school. 
Ouders Kunnen hun kinderen ophalen buiten het hek van het schoolplein. 
 
Unit 1 verlaat de school aan de achterzijde om 19.30 uur. 
Unit 2 verlaat de school aan de voorzijde om 19.30 uur. 
Unit 3 verlaat de school aan de voorzijde om 19.45 uur. 
 
Vrijdag 18 december: 
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Alle kinderen mogen gezellig in kerstoutfit (comfortabele kersttrui) naar school komen. We zullen deze ochtend 
samen spelletjes spelen en kerstfilms kijken. De kinderen mogen gewoon fruit en drinken meenemen maar krijgen 
natuurlijk ook nog iets lekkers. Een lunchpakket hoeft deze dag niet. De kinderen zijn namelijk om 12 uur uit.  
 
 
LET OP 
de kinderen zijn op donderdag 17 december om 14.15 uur uit 
Vrijdag 18 december is de school wel om 12.00 uur uit 
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