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Nieuwsbrief nummer 7                                                            Schooljaar 2018-2019 

Personeel 
 Juf Lisette is op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30-

11.30 uur aanwezig op school. Zij ondersteunt met 
werkzaamheden buiten de groep. Wij houden u op de 
hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

 Juf Negisa (vrijwillige ondersteuning) is inmiddels 2x 3 
uur (woensdag en vrijdag) aanwezig op school. Zij 
ondersteunt bij groep 3 zowel in als buiten de groep. 
 

 

 
We naderen het eindpunt, 92 % van de ouders ontvangt 
inmiddels de groepsberichten en schoolberichten via Social 
Schools.  
 
Heeft u nog niet ingelogd en wilt u wel op de hoogte blijven? 
 
Regelt u dit dan voor de kerstvakantie want de tweewekelijkse 
vaste Nieuwsbrief zal na de kerstvakantie niet meer via de mail 
verstuurd worden. 
De berichten zullen per groep verspreid worden of in een los 
schoolbericht, beide via Social Schools. 
 
Als u nog opmerkingen of vragen heeft over de opstart of het 
functioneren van Social Schools, dan kunt u daarvoor terecht bij 
juf Jolanda. Als u Social Schools als app op uw telefoon wilt 
hebben, dan moet u de 3.0 versie installeren. De 2.0 versie is 
verouderd.  
 

Kerstmis  
De Sint is het land weer uit en 
we maken ons klaar voor de 
kerst! We gaan het dit jaar een 
beetje anders aanpakken en 
hoe we dat gaan doen, dat 
leest u hieronder! 
 Vanaf maandag 10 
december mogen de kinderen 
een LED-lichtje met houdertje 
meenemen voor op hun tafel 
in de klas. Wilt u eraan denken 

dat het tegen een stootje kan? 
 Er hangt vanaf woensdag 13 december een lijst bij de 

klas voor het kerstdiner van 20 december. Wilt u uw 
naam bij een gerechtje zetten zodat wij donderdag 20 
december een mooi diner hebben met de klas? 

 

 

 
 

Vanaf maandag 10 december 
Ledlichtje mee naar school 

 
Vanaf woensdag 13 december 

Intekenen kerstdiner bij de 
groep 

 
Dinsdagavond 18 december 
Voorstellingen kerstmusical 

groep 5 t/m 8 
18.00-19.30 uur 
20.00-21.30 uur 

 
Woensdag 19 december 

Groep 5 t/m 8 uiterlijk 9.30 uur 
op school 

 
Kerstmusical voor de groepen 

 
Meenemen beker/bord/bestek 
met naam erop, in plastic zak 

 
Donderdag 20 december 
Schaatsen groep 5 t/m 8 

12.30 – 15.00 uur, groep 5 t/m 8  
blijft over 

 
Inloop kerstdiner 

17.00 uur 
 

Samenzang op de speelplaats 
17.15 uur 

 
Start kerstdiner 

17.30 uur 
 

Ophalen kinderen 
18.30 uur 

 
Vrijdag 21 december 

Bij de inloop samenzang met het 
kerstorkest 

 
12.00 uur: Fijne kerstdagen! 
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 Voor het kerstdiner hebben de 
kinderen een bord, bestek en beker 
nodig. Wilt u dit, in een plastic tasje 
met naam, meegeven voor woensdag 
19 december? 

 Op donderdag 20 december hebben 
wij het kerstdiner. Vanaf 17:00 uur 
kunt u het gerecht in de klas 
neerzetten op de tafel. U gaat daarna 
met uw kind(eren) weer naar buiten 
naar de zandbak op het kleuterplein. 
Daar gaan we met elkaar kerstliedjes 
zingen. Uw kind meldt zich bij de 
hulpouder in de buurt van de 
leerkracht. Wilt u ons helpen door 
tijdens het zingen op uw kind te 
letten?  
Uiteraard mag u ook met ons 
meezingen!  

 Het zingen begint om 17:15 uur. 
Om 17:30 uur gaan alle kinderen met 
de leerkracht naar binnen voor het 
kerstdiner. In de klas gaan zij samen 
met de leerkracht en hun 
klasgenootjes genieten van een 
gezellig en feestelijk maal.  

 Om 18:30 kunt u uw kind weer 
ophalen in de klas. Het eten/drinken 
wat overgebleven is, krijgt uw kind 
weer mee naar huis. 

 Vrijdag 21 december hebben de 
kinderen alleen in de ochtend school. 
Tijdens de inloop zal het kerstorkest in 
de aula liedjes voor u spelen. De 
kinderen gaan eerst naar de klas toe. 
Vanuit daar gaan zij met de leerkracht 
luisteren naar het kerstorkest.  
Om 12:00 begint de kerstvakantie 
voor alle kinderen. 

 Om 12:00 begint de kerstvakantie 
voor alle kinderen. 

 
De kerstmusical 
Op dinsdagavond 18 december zijn er twee 
voorstellingen voor de kerstmusical.  
In een eerder verstuurd bericht is 
aangegeven dat kinderen die bij ons op 
school zitten niet bij deze voorstellingen 
aanwezig kunnen zijn. Zij zien de 
kerstmusical op woensdagochtend 19 
december. 
 
Tijdens de kerstmusical zelf willen wij u 
vragen niet te filmen en te fotograferen 

wegens privacy-beleid. Er zal beeldmateriaal 
via Social Schools verspreid worden. 
 
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 mogen 
woensdagochtend een uur later starten op 
school. Wij verwachten dat alle kinderen 
uiterlijk 9.30 uur aanwezig zijn. 
 

Schaatsen 
Ook dit schooljaar kunnen de kinderen van 
groep 5 t/m 8 gaan schaatsen bij Winters 
Delft, dankzij een financiële ondersteuning 
vanuit de Tanthof Ondernemersvereniging 
Delft.   
Dit schaatsfeest vindt plaats op 
donderdagmiddag 20 december van 12.30-
15.00 uur. De leerkrachten van de groepen 
zullen een verzoek uitzetten voor begeleiding 
van de groepen. Groep 6, 7 en 8 gaan met de 
fiets, groep 5 gaat met auto’s.   
De kinderen blijven deze dag over in de 
groep onder leiding van de leerkrachten om 
op tijd te kunnen vertrekken. 
 

 
 
Wilt u zorgen voor een gezond lunchpakketje 
met drinken? 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 


