
Nieuwsbrief 

7 december 2018  
 

Goedemiddag 
Afgelopen woensdag hebben Sinterklaas en zijn Pieten onze school bezocht. Het was een mooi 
bezoek waarvan de kinderen erg genoten hebben. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren bij de 
intocht op het schoolplein. 
De overgang van Sinterklaas naar kerst gaat in het onderwijs heel snel. Sinterklaas is nog maar net 
weg of we hebben de school al weer versierd en zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het 
naderende kerstfeest.  
 
We ervaren dat het voor kinderen een drukke periode is en daardoor merken wij dat ze sneller 
vermoeid zijn en soms drukker in hun gedrag. Dit leidt wel eens vaker tot ‘gedoe’. Het bieden van 
rust en het tonen van begrip en geduld helpt ons daarbij.  
De decembermaand is ook een hele fijne tijd vanwege het samen vieren. Hier genieten kinderen en 
het team erg van.  
 
Ik wens jullie een mooi weekend toe. 
Robert Everink  
 
      
Nieuwbouw 
Deze week is er volop gewerkt aan het verlijmen van de muren van  
de nieuwbouw. Hierdoor wordt steeds duidelijker hoe de school  
eruit gaat zien. Naar verwachting liggen voor de kerstvakantie de  
betonnen dakplaten erop.  Deze worden op 17 en 18 december  
met grote vrachtwagens gebracht. 
 
De werkgroep Speelplein is ook volop bezig om met de ontwerper, van het bureau OBB, plannen te 
maken. Ook aan de kinderen zal in de komende dagen gevraagd worden naar hun ideeën. 
De werkgroep Inrichting heeft een eerste selectie gemaakt voor een schoolmeubelleverancier en zal 
in januari dit bedrijf bezoeken en het schoolmeubilair bekijken. Voor alle groepen en de 
personeelskamer zal er nieuw meubilair worden gekocht. Voor de leerpleinen en kantoren gaan we 
eerst het meubilair meenemen wat we nu in gebruik hebben. Mogelijk wordt daarvoor later nieuw 
meubilair aangeschaft.    
 
 

Fotoalbums 
We hebben twee fotoalbums van het sinterklaasfeest op onze schoolwebsite 
geplaatst. 
Vanwege de privacy wetgeving kunnen deze albums alleen bekeken worden 
middels het invullen van een wachtwoord. Ouder(s)/verzorger(s) hebben 
gisteren een mail ontvangen met daarin het wachtwoord. 

 
 
Kerst 
Op donderdag 20 december vieren we met elkaar het kerstfeest op school. In de ochtend  
vieren we kerst samen in een viering met alle kinderen van het IKC.  



De kinderen van de basisschool komen aan het eind van de middag op school om samen te eten van 
een kerstbuffet, waarbij wij hopen dat alle ouders hieraan een bijdrage leveren. 
 
Gisteren hebben jullie hierover een mail ontvangen met alle informatie. Naar aanleiding hiervan 
kwam er een vraag hoeveel hapjes er per kind verwacht worden om te voorkomen dat er te veel eten 
overblijft. We vinden het lastig om dat aan te geven. Dit heeft alles te maken met wat er gemaakt 
wordt en voor welke groep. Over het algemeen eten jonge kinderen wat minder dan de oudere 
kinderen. Als richtlijn zijn 10 à 15 hapjes voldoende en twee keer dezelfde hapjes in één groep mag.  
 
 
Extra vrije dagen groepen 1 en 2 
Donderdagmiddag 20 december hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 vrij. 
 
 
Workshop De Ontdekkingsreis 
De Kameleon is een partnerschap aangegaan met Workshop de Ontdekkingsreis. Vanmorgen heeft 
Renate van Laarhoven de groepen 6, 7 en 8 bezocht. Zij heeft hen proberen te enthousiasmeren voor 
deze naschoolse workshop. De eerstvolgende workshop begint in één van de eerste weken van 
januari 2019. In één workshop van 8 weken is plaats voor 31 kinderen en vol = vol. Opgeven hiervoor 
kan tot uiterlijk donderdag 20 december 2018 via renate@workshopdeontdekkingsreis.com. 
Ook kinderen van basisschool Los Hoes gaan meedoen aan deze workshop. 
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie een flyer met alle informatie. 
 
 
Nieuw op de website 
Op de website hebben wij bij laatste nieuws de volgende items geplaatst: 

 Fotoalbums Sinterklaas 

 Kleuterkerkviering 1e kerstdag 
 

 
 
 
 
 
19 december  Bord, bestek en beker voor het kerstfeest meenemen naar school  

(graag in een plasticzak en voorzien van naam) 
20 december   Kinderen uit de groepen 1 en 2 zijn ‘s middags vrij 
20 december  Kerstbuffet op school (17.00-18.30 uur) 
20 december  18.00 uur Kerstbijeenkomst ouders op het schoolplein locatie Bartokstraat 
                                           en om 18.30 uur een gezamenlijke muzikale afsluiting 
22 december t/m 6 januari Kerstvakantie 
7 januari  Weer naar school 
 
 
 

Vragen? 
Hebben jullie vragen / opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken 
aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze 
vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   
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