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 9 december 2022  Agenda  
 Nummer 15  maandag 12 december - 

   dinsdag 13 december Adviesgesprekken groep 8 
   woensdag 14 december Adviesgesprekken groep 8 
   donderdag 15 december “Kersttruien-dag”  
   vrijdag 16 december Nieuwsbrief nr.16 
     

 Jarigen deze week:  zaterdag 10 december Annelinde Straathof Groep 6 
   woensdag 14 december Zuzanna Zalewska 

Juf Corrie 
Meester Harry 

Welkom op school! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Voorbereiden voor de Kerst 
Ondertussen bereiden we ons 
voor op het Kerstfeest. De school 
is inmiddels versierd en ook in de 
klassen wordt Kerst steeds meer 
en meer zichtbaar. In deze 
donkere dagen maken we het 
gezellig door veel kleine lichtjes 
aan te steken. 
De komende week volgt er meer 
informatie over de kerstviering. 
We zijn blij dat we dit weer 
gewoon kunnen vieren met elkaar! 
 
 

 
 Kersttruien-dag 
De Internationale (foute) Kersttruiendag vieren wij dit jaar op 
donderdag 15 december. We vragen iedereen om in een kersttrui naar 
school te komen. Zo komen we steeds meer in de kerstsfeer. 
 
 

 



 
Glazen potjes  
 
Voor de kerst zijn wij opzoek naar heel veel 
glazenpotjes waar een waxinelichtje inpast. Zou u deze 
aan uw kind willen meegeven of zelf willen inleveren bij de 
leerkrachten. Alvast bedankt! 
 
 

     
 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x - 

dinsdag x x 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

    
 Van de ouderraad  Kerststukjes maken   

Dinsdag 20 december gaan alle kinderen een 
kerststukje maken op school.  
Graag willen we u vragen een bakje mee te geven 
waarin het kerststukje gemaakt kan worden, met 
ongeveer de afmeting 7,5 x 7,5 x 11 cm. 
De ouderraad verzorgt alles wat er in het 
kerststukje komt.  
Alvast bedankt!  
 

 Kerstwandeling 
vanuit de kerken 

  
 
 
 

“Op zoek naar het Kind” 
Kerstwandeling 2022. 

Zaterdag 17 december vanaf 17.00 uur (vertrektijden volgens inschrijving) 
 

 
 
 

U wordt ontvangen in de Petruskerk, Noordeinde 187 
 in Roelofarendsveen. 

Daarna wandelt u, onder begeleiding van een gids, langs 
verschillende kersttaferelen 

naar de Schakelkerk, Kerkstraat 11 in Oude Wetering. 
De route, van ongeveer 4 km, wordt aangegeven door 

mooie verlichting  
en is ook geschikt voor kinderwagens. 

 
 



 
 De gezamenlijke afsluiting vindt plaats in de 

Schakelkerk  
m.m.v. de voorgangers van de Protestante en 

Katholieke kerk. 
Is de terugweg net wat teveel van het goede?  

Dan kunt u gebruik maken van de terugbreng-service. 
U kunt natuurlijk ook zelf iemand vragen om u op te komen halen. 

 
 

Jong en oud is welkom om deel te nemen aan deze kerstwandeling,  
Het is wel noodzakelijk om u aan te melden, 

 opgeven kan tot donderdag 15 december 17.00 uur bij: 
marian.van.velzen@hetnet.nl 071-3312921  en  jozekoot@ziggo.nl 071-3318275 

 
De wandeling is gratis. 

Aan het einde wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd 
om de gemaakte kosten te dekken. 

 
 

 Vacature 
Kindkracht 
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