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Nieuwsbrief         24 november 2022 
2022-2023/08 
 
Beste ouders, 
 
Inhoud:  -      Studiedag 

- Sinterklaas 
- Woordenschat 
- Winterdriedaagse - Voedselbank 
- Kerststukjes 
- Schoolfotograaf 

 
Studiedag 
Op vrijdag 25 november zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 8 vrij. De peuterspeelgroep is open. 
De medewerkers gaan zich verder ontwikkelen op het gebied van bewegend leren. 
 
Sinterklaas 
Vandaag hebben de kinderen iets in hun schoen gevonden. Een leuke verrassing.  

Op 5 december verwachten we Sinterklaas op ons kindcentrum. Er zal geen gezamenlijke start van de 
dag plaatsvinden op het plein. Wel zullen we met de groepen een leuk feest vieren in de klas. De 
groepen 5, 6 en 7/ 8 hebben deze ochtend gym. De andere groepen niet.  
Alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij en lunchen thuis. 
 
Woordenschat 
We leren steeds nieuwe woorden. Wanneer u thuis een andere taal spreekt is het ook goed om deze 
woorden in uw taal te oefenen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de herhaling van de woorden 
heel belangrijk is. Het maakt niet uit in welke taal dat gebeurt. De betekenis van het woord wordt voor het 
kind steeds duidelijker. De woordenschat (het aantal woorden dat het kind kent) wordt groter. 
In de bijlage vindt u een blad met woorden rond het thema Sinterklaas. 
 
Winterdriedaagse- Voedselbank 
Ook dit jaar willen wij een bijdrage geven aan de Winterdriedaagse van de ATOS. 
We krijgen volgende week kratten die we willen vullen met allerlei lang houdbare producten voor de 
Voedselbank. Wilt u ook iets meegeven? Bijvoorbeeld rijst, pasta, soep in blik of zak, saus in pakje/zak, 
groente in pot of blik of bijvoorbeeld thee, koffie, pak drinken, zeep, tandpasta of wasmiddel. 
 
Kerststukjes 
We willen met alle kinderen in december een kerststukje maken. We hebben veel onbreekbare 
versieringen nodig zoals kleine dennenappels, paddenstoelen, slingertjes. We verzamelen dit zodat de 
kinderen uit de materialen kunnen kiezen en een mooi kerststukje kunnen maken. Wilt u iets meegeven 
voor een ander kind? Natuurlijk kunt u later ook iets meegeven aan uw eigen kind. 



 

 
Schoolfotograaf 
Holland Schoolfotografie 
Beste ouders en/of verzorgers,  
Dit jaar mogen we weer op de school de schoolfoto setjes aan u aanbieden. Wij zijn aanwezig op dinsdag 29 
november van 8.15 t/m 9.00 uur en van 14.00 t/m 14.30 uur.  
 
De fotosetjes liggen klaar van uw kind.  
Elk fotosetje bestaat uit 4 foto’s, namelijk: 1 portret, 1 combivel, 1 leuke pose foto en 1 groepsfoto. Alle 
foto’s zijn dit jaar in kleur.  
Een fotosetje kost €11,-. 
Een losse foto uit het fotosetje of de broer/zus foto kost €4,-.  
 
Wij vragen u om met contant geld en zoveel mogelijk gepast te betalen. We zullen maar beperkt wisselgeld 
bij ons hebben.  
Uiteraard zal er per kind ook een inlogcode aanwezig zijn om alle gemaakte foto’s online te kunnen bekijken 
en eventueel meer foto’s aan te schaffen.  
 
Vriendelijke groet,  
Evelyn en Chantal 
 
Volgende Nieuwsbrief: 8 december 2022 
 
Agenda 
 

Vrijdag 25 november Studiedag, gr 1 t/m 8 is vrij. Peuterspeelgroep is open. 

Donderdag 1 december Les Halt gr 7/8 

Maandag 5 december Sinterklaasfeest, om 12.30 uur vrij 

Donderdag 22 december Kerstviering 

Maandag 26 december 2022 – 
vrijdag 6 januari 2023 

Kerstvakantie 

 


