
 

 

 

 
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
We kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest! De kinderen 
hebben een hele gezellig dag gehad en zijn goed verwend.  
Sint en Piet kwamen rustig aangewandeld toen de kleuters en groep 3 
aan het buitenspelen waren. Wat een verrassing!  
De kleuters hebben Sinterklaas ontvangen in de speelzaal en Sint en 
Piet zijn bij groep 3 en 4 op bezoek geweest. In de bovenbouw zijn 
prachtige surprises gemaakt, de één -als dat al mogelijk is- nog 
mooier dan de ander. 
U kon hier niet bij aanwezig zijn, via Parro hopen we u toch een beeld 
te geven van de viering in de groep van uw kind. 
 
Na het weekend start de kerstperiode. Verderop leest u nogmaals het 
bericht over de kerstbrunch. 
 
We wensen u allemaal een fijn Sinterklaasweekend! 
Hartelijke groeten, 
 
Namens het team, 
Annalies Warnaars 
 
 
Oproep voor uw hulp bij de TSO 
Op onze school kan uw kind vier dagen per week tussen de middag 
overblijven.  
Naar aanleiding van uw feedback op de enquête uit het voorjaar, 
hebben wij een nieuwe opzet gecreëerd. Hierover heb ik u 
geïnformeerd in de nieuwsbrief van 2 okt jl.  
We zijn matig tevreden met de huidige opzet. Er zijn als gevolg van 
covid-19 regelmatig te weinig medewerkers beschikbaar, waardoor 
teamleden extra moeten bijspringen en hun pauze opofferen. 
Daarnaast blijven er geregeld incidenten plaatsvinden. 
 
We willen u vragen om u op oproepbasis beschikbaar te stellen 
bij Kinderstralen als u dat met uw werk kunt combineren en ons 
zo te helpen bij het goed laten verlopen van de TSO.  
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Nieuw op school 
Komende week starten 
Shanoa en Marijn bij ons op 
school. 
Shanoa komt bij juf Linda in 
groep 1/2C en Marijn in groep 
1/2A bij juf Suzanne en juf 
Pauline.  
Wij wensen hen een leerzame 
tijd en veel plezier op school! 
 
 
 
Agenda 
 
Woensdag 16 dec 
Zwemmen groep 7 
 
Vrijdag 18 december 
Kerstbrunch 
Kinderen om 12:00 uur vrij 
 
Maandag 21 december tot en 
met vrijdag 2 januari 
Kerstvakantie 
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De ouders die nu al via Kinderstralen bij ons de overblijf 
begeleiden, ervaren het als een goede onderbreking van hun 
werkdag en komen graag regelmatig terug.  
 
Heeft u interesse, ga dan naar 
https://mijn.kinderstralen.nl/word-overblijf-medewerker/aanmel
den of neem contact op met Marina van de Weerd op 06 1895 
0569. 
 
De MR wordt nauw betrokken in het proces van evaluatie en 
verkennen van mogelijkheden om de TSO sterker neer te 
zetten. 
Alvast dank voor uw hulp om de overblijf in deze tijd goed te 
kunnen laten verlopen. 
 
Kerstbrunch 
Helaas moeten we besluiten om dit 
jaar ons kerstdiner ‘s avonds op 
school te annuleren.  
In plaats van een diner in de avond, 
gaan we op vrijdag 18 december aan 
het eind van de ochtend gezellig in 
de klas met elkaar brunchen.  
 
De hapjes 
We vragen de ouders om voor hun kind(eren) een 
broodtrommeltje te vullen met lekkernijen.  
Bijvoorbeeld een gepeld mandarijntje, komkommer, 
tomaatjes, een mini-tortilla, opgerolde pannenkoek of 
poffertjes, plakje worst, blokje kaas, gehaktballetje, 
fruitspiesje, nootjes, crackertjes, mini quiche.  
Wat in het trommeltje zit, is alleen voor uw kind. 
 
We dekken de tafels gezellig, verduisteren de klas, doen de 
kerstboom aan, zetten lichtjes op tafel, steken een digitaal 
haardvuurtje aan op het digibord en zetten een muziekje op. 
Zo hopen we de sfeer te creëren van het diner, maar dan op 
een manier waarop er minder verkeer in en om de school zal 
zijn. 
 
Daarna ruimen we samen op en begint om 12:00 uur voor de 
kinderen de kerstvakantie. 

https://mijn.kinderstralen.nl/word-overblijf-medewerker/aanmelden
https://mijn.kinderstralen.nl/word-overblijf-medewerker/aanmelden


 

 

 

 
 

 

Bericht van de MR 
Afgelopen dinsdag 1 december heeft er weer een MR-vergadering 
plaatsgevonden. Zoals de laatste maanden standaard, bespraken we 
eerst de ontwikkelingen rondom Corona. Daarna is de begroting voor de 
Stichting en onze school besproken en goedgekeurd. In de begroting is 
vacatureruimte, die in overleg met de leerkrachten is toegewezen aan de 
werving van een onderwijsassistent. Tot slot zijn de resultaten van de 
landelijke schoolenquête "Werken met Kwaliteit" kort besproken, waarbij 
bleek dat onze school veel positieve feedback krijgt van de ouders en 
kinderen. In januari zal Annalies uitgebreider terugkomen op de 
enquêteresultaten en eventuele actiepunten. We willen iedereen een 
fijne decembermaand toewensen. 
 
 
Minimaliseren autoverkeer rond de school 
Tot slot verzoeken wij u met klem om uw kinderen lopend of met de fiets 
op te halen 's middags. Vanuit kinderen, ouders en buurtbewoners 
ontvangen wij klachten over het autoverkeer in zowel de Paulus 
Potterlaan als de Frans Halslaan. 
Het gaat ons aan het hart hoe onveilig de situatie wordt voor kinderen 
die uit school komen.  
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