
 
 

 
 
 

Datum:  8 december 2016                        Jaargang:  21                        Nummer:   15 

 

Sinterklaasfeest: 
We kunnen terugzien op een geslaagd Sinterklaasfeest. De Pieten en 
Sinterklaas zijn alweer op de terugweg. Alle ouders/ verzorgers die ons 
geholpen hebben dit feest  te organiseren willen we hartelijk bedanken. 
 
Gefeliciteerd:  
Op vrijdag 9 december is Paul, onze conciërge en creatieve “allesmaker” jarig. 
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag gewenst. Met heel veel taart en 
cadeautjes. 
 
HOERA VOOR JASMIJN STERKEN 
Afgelopen weekend heeft Jasmijn (groep 5) deelgenomen aan een 
internationaal zwemtoernooi in Bremen. Het waren twee volle en drukke dagen 
met gezelligheid en succes voor Jasmijn.  
Jasmijn mocht 6 keer starten en won 4 gouden en 1 bronzen medaille. 

             
 
Voedselbank: 
Vanaf 7 december werken we mee aan de actie van RTV Drenthe en gaan wij 
voedsel inzamelen voor de voedselbank. U kunt ook meedoen. 
Op school, op het podium, wordt al het meegebrachte voedsel verzameld. Ook 
komt RTV Drenthe donderdag bij ons op school opnames maken over dit 
onderwerp. 
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Kerstknutselmiddag: 
Dinsdagmiddag 13 december  houden we de kerstknutselmiddag. De groepen 1 
en 2 knutselen van 13.00 tot 14.00 uur. De groepen 3 tot en met 8 van 13.00 
uur tot 15.00 uur. Wilt u een groepje begeleiden dan kunt u zich opgeven bij de 
leerkracht. 
 
Kerstviering, alvast ter informatie: 
Donderdag 22 december houden wij de kerstviering op school van 17.00 uur tot 
18.45 uur. De leerlingen van juf Kirsten en juf Marjan spelen het kerstspel. 
Daarna krijgen alle kinderen een heerlijk kerstdiner. Fijn dat veel 
ouders/verzorgers zich al gemeld hebben om een gerecht te maken. Maar nog 
niet alle kerstballen zijn meegenomen! Wilt u uw naam vermelden op de 
kerstbal indien u een gerecht gaat maken?  
We zouden u willen vragen indien u iets kouds bereidt, te parkeren bij het 
winkelcentrum en de “zuidingang” te gebruiken. Wanneer u iets warms bereidt 
kunt u beter dichter bij school parkeren. Op het schoolplein staan kinderen van 
groep 8 (voorzien van herkenbare hesjes) klaar om uw gerecht naar de groepen 
te brengen. Geef a.u.b. wel duidelijk door naar welke groep, bij welke juf of 
meester het gerecht moet worden gebracht, dit om verwarring te voorkomen. U 
mag ook zelf uw gerecht naar de groep brengen. Daarnaast kunnen we nog wel 
enkele rechauds (warmhoudplaatjes) gebruiken. Heeft u nog vragen, neem dan 
contact op met de coördinator van de ouderraad (de naam staat op diezelfde 
kerstboom in de klas)  
Alle kinderen moeten in een plastic zak een hard (plastic) bord , beker, 
bestek (lepel, mes, vork) meenemen voorzien van hun naam. Graag het 
bestek, bord , beker, schaaltje voor donderdag 22 december inleveren! De 
kinderen van groep 1 en 2 hoeven geen beker mee te nemen want zij 
krijgen een pakje drinken bij het kerstmaal.  
Tip: wanneer uw kind allergisch is voor bepaald voedsel, bespreek dan 
thuis van te voren wat zij/hij wel of niet mag eten tijdens de kerstmaaltijd!  
 
Parkeren tijdens de kerstviering:  
We willen u vragen zoveel mogelijk te voet of per fiets naar de kerstviering te 
komen. Komt u toch met de auto, parkeer dan bij het Brinkenhoes of op de 
parkeerplaats bij het winkelcentrum. In de Geuzingerbrink staan 
parkeerwachters. Ze zijn herkenbaar aan hun felgekleurde hesjes. Wilt u hun 
aanwijzingen opvolgen?  
Let u er a.u.b. op om de inritten van de bewoners van de Geuzingerbrink vrij te 
laten?  
De kinderen van groep 1 t/m 5 blijven in de klas wachten totdat u ze komt halen 
om 18.45 uur. De kinderen van groep 6 t/m 8 mogen om 18.45 u. zelf naar 
buiten gaan.  
Op het plein is er weer warme chocolademelk en wat sfeervolle kerstmuziek 
voor de wachtende ouders/verzorgers. 
 



 
Kerstvakantie:  
We hebben kerstvakantie van vrijdagmiddag 23  december (om 12.00 uur) tot 
en met vrijdag 6 januari. Op maandag 9  januari, in het nieuwe jaar, beginnen 
we weer om 8.30 uur.  
 
Het Ouderportaal: 
Als u inlogt in het Ouderportaal kunt u onder de button ‘Activiteiten’ (links op de 
openingspagina, onderaan) al zien wat er in het schooljaar in principe staat te 
gebeuren. Daarnaast houden we u natuurlijk via de nieuwsbrief op de hoogte 
van wat komen gaat aan activiteiten of eventuele wijzigingen/toevoegingen 
daarin. 
 

Gevonden voorwerpen/kleding:  
De houten mand met gevonden (of achtergebleven) kleding is weer helemaal 
vol. Mocht u nog iets van uw kind kwijt zijn, dan heeft u nog tot de kerstvakantie 
de tijd om te kijken of het in de mand zit. Daarna brengen wij het namelijk weg 
naar een van de kleding-inzamelpunten. 
 


