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 17 december 2021  Agenda  
 Nummer 15  maandag 20 december Scholen dicht – kinderen zijn vrij 

   dinsdag 21 december  
   woensdag 22 december   
   donderdag 23 december  
   vrijdag 24 december 12.00 uur start kerstvakantie t/m 9 januari 
        

            
          

 

   maandag 10 januari Weer naar school! 
   dinsdag 11 januari  
   woensdag 12 januari  
   donderdag 13 januari  
   vrijdag 14 januari      Nieuwsbrief nr 16 
    

 
 
 

 

 Jarigen deze week:  dinsdag 14 december Juf Corrie 
   vrijdag 17 december Daan Post                              groep 7 
   zaterdag 18 december Janelva van der Schaaf        groep 7 

Juf Cynthia 
   zondag 19 december Julia Okulczyk                        Welkom op school! 
   maandag 20 december Pepijn Möllers                       groep 4 
   donderdag 23 december Jordan Osborne                     groep 5 
   vrijdag 24 december Jessica van der Hoorn           groep 8 

Liv van Klink                            groep 6 
Benthe Rijkelijkhuizen          groep 5 
Myrthe Steenwijk                  groep 8 

   zondag 26 december Charlotte van Egmond          groep 1-2 b 
Bradley Koot                           groep 5 
Brandon Koot                         groep 5 

   maandag 27 december Daan Straathof                       groep 8 
   zondag 2 januari Lieke Elstgeest                        groep 6 

Lana Hoogenboom                groep 5 
   maandag 3 januari  Jill Engelsma                            groep 7 

Nova van Haag                        groep 1-2 a 
   zondag 9 januari Jax Oosterveen                        groep 6 

Fenne van der Poel                 groep 3 
   dinsdag 11 januari Stef Kolijn                                  groep 6 
   woensdag 12 januari Leon Tumass                             groep 3 
   vrijdag 14 januari Guus van der Pouw Kraan      groep 7 
 

 
    



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Directie  Nieuws van de directeur 
 
Kerstfeest op school 
Vanmorgen kwamen de kinderen mooi uitgedost naar 
school, met een lekkere (kerst)lunch in de tas. De 
tafels werden mooi versierd, placemats werden 
gemaakt, lichtjes erbij en zo creëerden de kinderen 
een sfeervolle klas. 
Het kerstverhaal is verteld en er was kerstmuziek. Het 
was goed om zo met elkaar het kalenderjaar af te 
sluiten en de Kerstvakantie in te luiden. 

 
 
En toen veranderde het wéér… 
Afgelopen dinsdag werd op de persconferentie gemeld, dat de scholen vanaf maandag 
20 december dicht blijven. Deze extra week vakantie is heel fijn voor onze kinderen.  
Het betekent voor een ieder van ons een hoop geregel; opvang thuis en noodopvang op 
school. 
Omdat de situatie zo onzeker blijft -hoe ontwikkelt de omikronvariant?- zullen wij op 
school de komende week gebruiken om plannen te maken voor eventueel onderwijs  
op afstand (na de kerstvakantie). 
Wij hopen dat we dit niet hoeven in te zetten, maar zo zijn we wel voorbereid, als het 
nodig mocht zijn. 
Bovendien is er deze week ook tijd om verschillende administratieve taken op te 
pakken en om ons voor te bereiden op de lessen na de vakantie. 
Zo is het team op vrijdag 24 december om 12 uur écht klaar om aan de kerstvakantie te 
beginnen. 
 
Vakantie 
Dan wil ik u allemaal hele fijne dagen toewensen.  
Geniet van het ‘samen-zijn’, blijf gezond en tot ziens in het nieuwe jaar! 
 

    
 Lezen  Leestips 

Hieronder wat leuke leestips voor in de vakantie       
Alle bronnen zijn te vinden via de website van Bibliotheek Rijn en 
Venen: https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/collectie/inspiratie/digitale-
bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html. 

https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/collectie/inspiratie/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html
https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/collectie/inspiratie/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html


  
• Bereslim 

Op Bereslim staan geanimeerde prentenboeken (heel leuk, met bewegende 
figuren), bedoeld voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Nadat ouders en kinderen 
samen een filmpje van een boek bekeken hebben, kunnen ze een tweede 
filmpje aanklikken met vragen en opdrachten bij het boek. Maar uiteraard is dit 
niet verplicht! 

• De Voorleeshoek 
Op De Voorleeshoek worden bekende (prenten)boeken voorgelezen. Er staan 
veel titels op, voor kinderen van 0-4 jaar, 4-7 jaar en 7-10 jaar. Tijdens het 
voorlezen worden platen uit het boek getoond en klinkt klassieke muziek. Naast 
een grote hoeveelheid Nederlandstalige boeken staat er ook een selectie 
Engelstalige boeken op. En leuk voor de toekomst: De Voorleeshoek werkt aan 
filmpjes in het Pools, Turks en Arabisch (Marokkaans en Syrisch). De boeken zijn 
geordend per onderwerp en er zijn lange en korte filmpjes. 

• Bliksem! 
Bliksem! is een digitaal interactief prentenboek voor kinderen van 4 tot 12 jaar, 
heel geschikt voor kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren. Het is heel 
dynamisch en lijkt op een boek en game ineen. 

• Yoleo 
Yoleo is een vorm van karaokelezen: lezen en luisteren tegelijk. Yoleo is speciaal 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar die lezen moeilijk vinden. Ze kunnen er 
zelfstandig mee aan de slag. Bladspiegel, lettergrootte en lettertype 
(bijvoorbeeld dyslexieletter) en ook de voorleessnelheid kunnen heel eenvoudig 
worden aangepast. Yoleo bevat zo’n 90 boeken. Er zit ook een game-aspect in: 
met het lezen verdienen de kinderen punten, 
waarmee ze een virtuele kamer kunnen 
inrichten.    

• www.jeugdbibliotheek.nl / de Online 
Bibliotheek 
Via de website www.jeugdbibliotheek.nl of 
via de app Online Bibliotheek (telefoon en 
tablet) kunnen kinderen (0-18 jaar) gratis e-
books en luisterboeken lenen. Voordelen van het lenen van e-books en 
luisterboeken: het kan 24/7 (dus ook buiten biebtijden), de boeken zijn nooit 
uitgeleend en dus altijd beschikbaar, je kunt op e-books en luisterboeken geen 
boetes krijgen (de boeken verdwijnen automatisch van je boekenplank als de 
uitleentermijn verstreken is) en er zijn diverse instelmogelijkheden om het lezen 
gemakkelijker te maken. De boeken zijn geordend op onderwerp en niveau. 
Let op: voor de Online Bibliotheek is een aparte registratie nodig. Voor kinderen 
met een jeugdabonnement in de gewone is die registratie gratis. 

 
Veel leesplezier! 

    
 Kerstmis in de 

kerken 
 Persbericht   

 
En weer is Kerstmis anders. Geen grote avondactiviteiten, 
geen volle nachtmissen, geen drukke huiskamers met familie 
en vrienden. 
En toch wordt het Kerstmis. En juist nu viert de Rooms-
Katholieke parochiefederatie HH. Clara & Franciscus dit feest 
van geloof, hoop en liefde. De uitnodiging om je erop af te 
stemmen, is er altijd en voor iedereen. Er wordt gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden die er zijn.  
 
De familieviering (17.00 uur) en de nachtmis (21.00 uur) op kerstavond, alsmede de viering op 
kerstmorgen (9.15 uur) zijn te volgen via de livestream op tv.rkgroenehart.nl. De opnamen zijn 
ook nog later te zien. 

http://www.jeugdbibliotheek.nl/
http://www.jeugdbibliotheek.nl/


Op Eerste Kerstdag, 25 december, bent u welkom bij de volgende vieringen: 
- Aarlanderveen: 7.00 uur (herdertjesviering) en 9.15 uur 
- Langeraar: 11.15 uur 
- Hoogmade (De Schuur): 11.15 uur  
- Leimuiden: 9.15 uur 
- Nieuwkoop: 11.15 uur 
- Nieuwveen: 11.15 uur 
- Noorden: 11.15 uur 
- Oud Ade: 9.15 uur 
- Roelofarendsveen (Petruskerk): 9.15 uur 
- Zevenhoven: 9.15 uur 
Op Tweede Kerstdag (26 december) bent u welkom in: 
- Langeraar: 10.00 uur 
- Roelofarendsveen (Petruskerk): 10.00 uur 
Vooraf reserveren voor deze vieringen is noodzakelijk. Kijk op www.rkgroenehart.nl hoe u dat 
kunt doen. 
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