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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Allereerst een terugblik op het grote Sinterklaasfeest van 5 december. Weer gewoon ‘ouderwets’ 
met elkaar. Veel dank aan de Sintcommissie, collega’s en ouders, die er weer zo’n groot feest van 
wisten te maken.  
 
Maandag 5 december 
“Wat hebben we weer een ongelofelijk leuke dag gehad. 
Sinterklaas kwam aan op de trekker met zijn pieten. Zo 
leuk om te zien dat er ook ouders bleven kijken naar de 
intocht.  

Eenmaal 
binnen 
hebben wij 
zijn 
verjaardag 
gevierd in de 
aula.  
Dit deden wij met de groepen 1 t/m 6, daarna liep 
Sinterklaas nog naar de groepen 7 en 8.  
 
Wij hebben die dag feestelijk afgesloten met DJ Piet op 

het voorplein! Wat hebben we genoten van deze dag en veel blije gezichtjes mogen zien.” 
 
Ons Goede Doel PAP VOOR KENIA:  
Een aantal keren per jaar zetten we ons met grote betrokkenheid in voor een goed doel. Deze maand 
hebben we gekozen voor Stichting Lala Salama met als titel: PAP voor KENIA. Eén van de ouders 
droeg dit bij ons aan en daar ging ons goede doelen-hart sneller voor kloppen.  
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We vieren Kerst samen! 
 
Do 22 dec.  Continurooster, 14.00 uur vrij  
 

Kerstdiner groep 1 t/m 4  17.00 – 18.15 uur  
Kerstdiner groep 5 t/m 8  17.00 -  18.30 uur  
Deuren gaan open om 16.45 uur.  
 
Kerstborrel ouders voorplein   17.00 – 18.30 uur  
 

Vrij 23 dec.  Ochtend: Kerstviering in de Goede Herderkerk, Rechthuisstraat. 
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In twee bijlagen vindt u veel extra informatie over dit project. Inclusief 
een QR code waar u uw bijdrage op kan overmaken. 
Doorsturen naar familie, kennissen etc. mag natuurlijk!!  
 
In de groepen hangen posters. Daar zijn ze al begonnen met sparen. 
Iedere euro levert een sticker op. Zo kunnen we zien hoeveel er al 
opgehaald ia.  
We komen er vast en zeker nog op terug. Namens ons allen enorm 
bedankt! 
 
 

En dan het kerstfeest!! 
 

Eerst grote dank aan al die ouders die afgelopen dinsdagavond met 
elkaar de school in kerststemming hebben gebracht. Al die kleine 
lichtjes overal geven een gezellige en mooie kerstsfeer. 
 
Bovenaan deze Weekbrief vindt u de tijden van het Kerstdiner op 
donderdag 22 december. Hoe die organisatie precies gaat verlopen 
volgt komende week in een aparte Kerstbrief maar……  
 

….voor nu is het volgende van belang voor het Kerstdiner zelf want 

daar roepen we uw hulp bij in:  
 
Bij elke groep hangt er inmiddels een affiche met een getekende 
kerstboom. In de kerstballen kunt u of uw zoon/dochter invullen welk 

gerecht of ander lekkers hij/zij mee wil nemen naar het diner.  
 
Komt u niet in de school dan kunt u altijd de leerkracht een PARROberichtje sturen waarin u aangeeft 
wat er mee komt naar het Kerstdiner. Dan zetten wij dat er in.  
 
Het aangegeven gerecht wordt aan het begin van het kerstdiner mee naar school genomen. De 
deuren gaan die donderdag om 16.45 uur open en u of uw zoon/dochter brengt het mee naar de 
klas.  
 

Tips?  Denk aan bijvoorbeeld worstenbroodjes, fruitspiesjes, 
pannenkoekjes, toetjes, kaasstengels, salade, appelmoes, bubbels, 
chocomel enz.  Op internet googlen bij kersthapjes school, daar 

staat ook inspirerend lekkers op. 😉  
 
Hoeveel? Dat is altijd lastig aan te geven maar richtlijn is voor de 
helft van de klas. Dat wordt vast en zeker smullen!! 
 

KERSTBORREL OUDERS  
Heen en weer naar huis in de tijd dat de kinderen aan het dineren zijn op donderdag 22 december?  
Dat hoeft zeker niet. Onze Ouderraad verzorgt een gezellige kerstborrel op het voorplein. Warme jas 
aan en gezellig met elkaar de kerst inluiden. Alle informatie vindt u onderaan deze Weekbrief. Van 
harte welkom!! 
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KERSTVIERING  

Vrijdagochtend 23 december vieren we met elkaar Kerst in de 
Goede Herderkerk.  
We vieren het Kerstfeest samen met kinderen en team.  
 
Waar passend (voor wat betreft beschikbare plaatsen) bent u 
natuurlijk welkom om aan te schuiven, mee te zingen en mee 

te vieren. Komende week komt er een uitnodiging naar u toe waarmee u zich kunt aanmelden.  
Zo lang er voldoende zitplaatsen zijn bent u welkom.  
 

Ter info voor vrijdag 23 december:  
9.00 – 10.00 uur Kerstviering alle A- groepen, 8C en groep paars, blauw en rood.  
10.30 -11.30 uur  Kerstviering alle B -groepen, 5C en groep oranje, geen en groen. 
 
 

 
SCHAATSEN GROEP 5 T/M 8  
Ook dit schooljaar gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 weer schaatsen op 
vrijdagmiddag. In de bijlage bij deze Weekbrief vindt u alle informatie. 
 
 

 
Superveel informatie en een aantal bijlagen. Scrol voor de zekerheid nog even naar beneden voor de 
informatie over de Ouder-kerstborrel op 22 december. Nog twee feestelijke weken op school voor de 
boeg voordat we 2022 gaan uitluiden.  
 
Voor nu wens ik u en jullie allen namens ons allen voor later een sfeervol weekend toe en tot de 
volgende Weekbrief! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
 

 
Flyers in de bijlagen:  

• Stichting Lala Salama: PAP VOOR KENIA.  

• Schaatsen groep 5 t/m 8  

• En hieronder de uitnodiging voor de kerstborrel voor ouders op 22 december a.s.  

• HART van het “doejemeeatelier”. Na de kerstvakantie start er een reeks creatieve workshops 
met duurzame en verrassende materialen in Wijkgebouw Hof van Eden. Een proefles is 
gratis, volgende lessen zijn € 2,50 per workshop. 
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