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Agenda 

9  en 12 december 
Donderdag 19 dec. 
 
 
Vrijdag 20 december  
Maandag 23 dec. t/m-  
vrijdag 3 januari 2020 

Muzieklessen van juf Barbara voor de groepen 1 t/m 8 
10.00 uur tot 11.00 uur: Kerstviering in de kerk 
12.00 uur: Leerlingen vrij in verband met het kerstdiner 
17.00 uur tot 18.30 uur: Kerstdiner 
Leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 
Kerstvakantie 

 

Hiep hiep hoera! 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

  9 december 
12 december 

Diana 
Laura 
Neyo 

Groep 7 
Groep 8 
Groep 7 

   

 

Mededelingen en verslagen 

Foto’s op social media 
De maand december is een feestmaand. Dat nodigt uit tot het nemen van foto’s 
van alle leuke activiteiten. Maar… wij vragen u nogmaals om de foto’s voor eigen 
gebruik te maken en deze niet te verspreiden via social media. Plaats dus geen  
foto’s waar ook andere kinderen dan uw eigen zoon of dochter op staan.  
Graag respectvol omgaan met elkaars privacy! 

Vervangingsprotocol 
Zoals u weet is de vervanging van leerkrachten bij ziekte en verlof lastig in te vullen nu er sprake is 
van een groot lerarentekort.  
Het protocol geeft aan welke keuzes en stappen er gemaakt worden om de vervanging te 
realiseren. Binnenkort vindt u op de website van de school het vervangingsprotocol.  
 
Sinterklaasfeest. 
‘Vol verwachting klopt ons hart…’ klinkt er door de school. De opa en oma van Tara (groep 8) 
spelen op de piano en saxofoon verschillende welkomstliedjes voor Sint en de Pieten. 
Maar wat is dat nu... er liggen pieten te slapen in de tentjes en Sinterklaas is in diepe slaap in zijn 
grote stoel. 
Het is een vermoeiende tijd en Sint en de Pieten wilde een kort tukje doen, maar is toen toch echt 
in slaap gevallen. Alle kinderen hebben Sint en de pieten wakker gezongen.  
Daarna kon het feest beginnen.  
De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 hebben in de speelzaal gezongen en gedanst voor de 
jarige Sint. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben prachtige surprises en gedichten 
gemaakt. 



Wat was het een leuk feest!  
Sinterklaas, dank u wel voor de gezelligheid en de cadeaus en tot volgend jaar!  
En… Pieten natuurlijk ook reuze bedankt! 
Opa en oma van Tara, fijn dat jullie er weer waren! 

PS. Benieuwd naar de foto’s van het Sinterklaasfeest?! 
U vindt ze op onze website onder het tabblad ‘Ons onderwijs’. 

 
 
Gezocht! (herhaling) 
Wij zijn op zoek naar lege doorzichtige flessen met een nauwe hals 
(wijnflessen).  
Wij gaan deze flessen gebruiken als kerstaankleding. 
Heeft u een lege fles, neem hem mee naar school! 
 



GGDflits  
Iedereen is wel eens bang. Angsten horen nu eenmaal bij het leven van zowel kleine als grote 
mensen. Het ervaren van nare gevoelens hoort bij het opgroeien. Kinderen kunnen bang zijn 
Sinterklaas en Piet, voor het donker, om alleen naar boven te gaan, om alleen thuis te zijn, wat er 
allemaal kan gebeuren, wat er gebeurt in de wereld enzovoort. 

Heel vaak overwinnen kinderen (met begrip en geduld van hun ouders) hun angsten zelf. Soms 
echter blijkt er een hevige angst voor iets te zijn ontstaan. Lees hier meer wat u kunt doen bij 
hevige angsten en hoe u met “gewone” angsten om kunt gaan. 

Zorgen over de angst van uw kind? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Dit kan via Frontoffice JGZ 023- 7891777 op werkdagen van 
8.30 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur. 

Sportieve activiteit in de kerstvakantie. 
Op maandag 30 december 2019 organiseert Team Sportservice Haarlemmermeer een Mega Sport- 
en Spelfestijn in het Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) in Hoofddorp. Kinderen van 6 
tot en met 12 jaar kunnen onder andere meedoen met lasergamen, voetbal en een stormbaan. 
Voor peuters en kleuters (2 t/m 5 jaar) is er een mega bobbelbaan. Lees meer en meld jouw kind 
aan voor deze kerstactiviteit! 

  

 
 

 

Ik wens u een fijn weekend toe en tot maandag. Lilian Schuurman 
 

https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/nieuws/mega-sport-en-spelfestijn-voor-kinderen-in-kerstvakantie/
https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/nieuws/mega-sport-en-spelfestijn-voor-kinderen-in-kerstvakantie/

