
 

NIEUWSBRIEF 
December 2020, Nieuwsbrief 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Alweer één van de laatste nieuwsbrieven van 2020. Nu 
pakjesavond achter de rug is maken we ons alweer op 
voor het Kerstfeest en de jaarwisseling. Voor veel 
mensen een tijd van sfeer maken en gezelligheid. Op 
school doen wij daar ook aan mee. Maar als het gezellig 
móet zijn, kan het voor mensen juist ook een periode 
zijn waarin het heel moeilijk is. Gemis, verdriet en 
gevoelens van afstand en eenzaamheid kunnen juist in 
deze periode extra gevoeld worden. Het Kerstfeest dat 
we binnenkort vieren, gaat ook over veel meer dan 
gezelligheid. Over God, die door de komst van Jezus, 
het onmogelijke mogelijk maakt. In alle 
omstandigheden mogen we leven met de Eeuwige. 
Door Kerst eeuwig leven. Dit is onze wens en gebed 
voor iedereen. Graag delen wij in deze Nieuwsbrief met 
u het lied ‘Zoon van God’. 
 

Kerstviering 
Tijdens Kerst houden we collecte voor Remon 
Vervoorn. Hij is vanuit ‘Jeugd met een Opdracht’ 
uitgezonden naar Belo Horizonte in Brazilië. Hij werkt 
daar, samen met zijn vrouw Mary en zoontje Solomon, 
als zendeling onder de bewoners en kinderen van de 
grootste sloppenwijk in de stad. We bevelen deze 
kerstcollectie van harte bij u aan. Maandag 14 
december vertelt hij in de groepen over zijn werk.  
 
Op de volgende pagina ontvangt u een overzicht met de 
activiteiten voor volgende week.  
 

Aanvullende wijzigingen protocol corona 
De bestaande maatregelen blijven ook de komende 
periode gelden. Dit betekent dat de aanwezigheid van 
ouders in de school beperkt blijft. Voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd blijft gelukkig, binnen de 
maatregelen, veel mogelijk. De leerlingenraad geeft aan 
ook heel tevreden te zijn met de duidelijkheid, 
afspraken en regels die op school gelden.  
Aanvullingen: 

 Kinderen van 0-6 jaar met verkoudheidsklachten en 
ook koorts en/of benauwdheid hoeven niet 
dringend getest te worden. 

 Huisgenoten van kinderen van 0-6 jaar hoeven niet 
thuis te blijven wanneer het kind naast 
verkoudheidsklachten ook koorts en/of 
benauwdheid ontwikkelt. Dit geldt niet als het kind 
deel uitmaakt van bron- en contactonderzoek. 

 Voor huisgenoten van kinderen van 7-12 jaar blijft 
gelden dat zij thuisblijven wanneer kinderen van 7-
12 jaar naast milde klachten ook koorts en/of 
benauwdheid ontwikkelen.  

 Voor kinderen van groep 3 t/m 8 wordt geadviseerd 
te laten testen wanneer zij naast 
verkoudheidsklachten ook koorts en/of 
benauwdheid ontwikkelen of deel uitmaken van 
bron- en contactonderzoek. 

  

Bijdrage Ilse van Wijk  
Ilse van Wijk is als jeugdverpleegkundige vanuit de GGD 
verbonden aan onze school. Als bijlage ontvangt u van 
haar een bijdrage met informatie en tips over de 
ontwikkeling van kinderen.  
 

Belangrijke data:  

 Maandag 14 december:   Presentatie Remon Vervoorn 
Kerstkaarten maken voor ouderen 

 Dinsdag 15 december:   Kerstbakjes maken door kinderen, kinderen nemen materialen mee 

 Donderdag 17 december:   Kerstviering 

 Vrijdag 18 december:   Alle kinderen school van 10.00-12.00 uur 
Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari: Kerstvakantie 

 Maandag 4 januari:   08.30 uur, alle kinderen worden weer op school verwacht.  

 Maandag 11 t/m vrijdag 29 januari:  afname LVS-toetsen. Deze periode is het Ouderportaal gesloten.  
*Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen. Bij de ouderactiviteiten die doorgang vinden dient u zich vooraf 
op te geven. U ontvangt voorafgaand aan de activiteit meer informatie.  

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EHyWHzuEHO0&list=PLygon7IFmGtLYJtJf_FzjFGBEuNi4kPAv&index=2&ab_channel=LEVBAND
https://youtu.be/TREgkJthyoA
https://youtu.be/TREgkJthyoA


 
  



 
Beste ouders,  

 
Nog een aantal weken, dan hopen we met elkaar stil te staan bij de geboorte van de Heere Jezus. Dit jaar doen 
we dit op een andere manier dan gebruikelijk. De kinderen vieren het Kerstfeest in de eigen groep. Er kunnen 
helaas geen ouders bij aanwezig zijn. Toch willen we op een mooie manier de geboortedag van Jezus vieren.  
 
Maandag 14 december, kerstkaarten  
Op maandag 14 december maken we met elkaar een (prachtige) kerstkaart. De kinderen krijgen deze mee naar 
huis om te bezorgen/op te sturen naar iemand die een bemoediging kan gebruiken.  
 
Dinsdag 15 december, kerstbakjes:  
Op dinsdag 15 december 2020 maken de kinderen een kerstbakje die ze mee naar huis mogen nemen. Wilt u 
eraan denken om deze dag uw kind het volgende mee te geven? 

 Een pot 

 Een stuk oase  (vochtig en afgesloten in een plastic zak)  

 Evt. een snoeischaar, graag voorzien van naam 

 Kaars 

 Versieringen  
De school zorgt voor het groen.  
 
Donderdag 17 december, Kerstviering: 

 Alle kinderen zijn ’s middags vrij, i.p.v. alleen de groepen 1 en 2.  

 Inloop vanaf 16.45 uur, via de eigen ingang. 17.00 uur start de viering in de klassen. 

 Collectedoel: Tijdens Kerst houden we collecte voor Remon Vervoorn. Hij is vanuit ‘Jeugd met een Opdracht’ 
uitgezonden naar Belo Horizonte in Brazilië. Hij werkt daar, samen met zijn vrouw Mary en zoontje Solomon, 
als zendeling onder de bewoners en kinderen van de grootste sloppenwijk in de stad. We bevelen deze 
kerstcollectie van harte bij u aan.  
 
Kerstdiner:  
Na de Kerstviering ontvangen de kinderen een kerstdiner in de eigen klas. We eten friet met een snack met 
elkaar en na afloop een toetje. De meeste kinderen zullen dit wel lusten. Wanneer uw kind dit echter niet 
lust, dan kunt u dit aan ons doorgeven en zoeken we samen naar een oplossing.  

 
Overzicht belangrijke data en tijden:  

 14 december:  ochtend - toelichting kerstcollecte door Remon Vervoorn 
middag - maken kerstkaarten (groep ½ werkt hier heel de week aan) 

 15 december:  kerstbakjes maken voor de groepen 1 t/m 8 en de voorschool.  

 17 december:  middag - alle kinderen zijn vrij  
16.45 uur – inloop Kerstviering, 17.00 uur – start Kerstviering 
19.00 uur – ophalen door ouders 
(kinderen komen via eigen ingang naar binnen en buiten) 

 18 december:  School begint voor alle leerlingen om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.  
 
De Kerstcommissie 
 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  

Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen

 

https://www.youtube.com/watch?v=xAYe5kT_0FE&list=PLjdNScDX23NltNGFAxwXO848kS5WVhiDo&ab_channel=JacquelienHofsink

