
 

 

13 december 2019 
 

 

Kerststukjes MB2 

Dinsdag 17 december gaat MB2 met de leerlingen kerststukjes maken. Het zou fijn zijn als de kinderen maandag 16 

december de volgende spullen alvast mee naar school nemen:  

· groene oase (te koop bij o.a. Action)  
· een bakje of bloempotje waar uw kind het kerststuk in kan maken 
· verschillende versiersels om erbij te steken  
· eventueel een kaars of een prikker waar een waxinelichtje ingezet kan worden  
· mos en mooie takjes 
· snoeischaar(voorzien van naam) om takjes af te knippen  

De kerststukjes gaan volgende week donderdag, na het kerstdiner, mee naar huis. Ouders halen de leerlingen dan in 

de klas op. Een extra paar helpende handen is dan fijn. Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag. 

 
 

Kerstdiner 

Sinterklaas is alweer terug naar Spanje en dan leven we met z’n allen toe naar sfeervolle feestdagen. Net als vorig 

schooljaar koppelen we ook een aantal lessen van de Vreedzame School aan deze dagen. We hebben ervoor 

gekozen om het thema “anders en toch samen” in de komende weken in de groepen centraal te stellen. We willen in 

deze activiteiten extra nadruk leggen op samen werken in een aangename leefomgeving en oefenen om op positieve 

wijze met elkaar te communiceren.  

Het thema wordt afgesloten op donderdag 19 december 2019 door middel van een kerstdiner in de eigen groep. Om 

een feestelijke sfeer te creëren, mogen de leerlingen deze avond in feestelijke kleding naar school komen. De 

leerlingen zijn donderdag 19 december 2019 allemaal om 13.30 uur uit in verband met het diner van die avond. Het 

diner zal plaatsvinden van 17.00 – 18.30 uur. De leerlingen worden dan allemaal ’s avonds terugverwacht op school. 

Deze avond begint met een inloop vanaf 17.00 tot 17.15 uur. Om 17.15 uur gaan de deuren dicht en starten we met 

het programma. Aan het eind van deze avond, worden alle leerlingen van de Verrekijker in de groep opgehaald 

tussen 18.30 uur - 18.40 uur. Wij verzoeken u vriendelijk dat één ouder uw kind(eren) binnen ophaalt in verband 

met de drukte en veiligheid in het gebouw.  

Praktische organisatie Ook dit jaar willen we ouders en leerlingen vragen om zelf hapjes te maken voor het diner. Er 

komen vanaf maandag 9 december a.s. inschrijflijsten bij de deur van de groepen te hangen. Ouders (leerlingen) 

mogen intekenen wat ze willen maken voor het diner. De inschrijflijsten zijn onderverdeeld in voorgerechten, 

hoofdgerechten en nagerechten.  We verzoeken u vriendelijk om voor ongeveer 6 leerlingen iets lekkers te maken 

(gelieve niet meer dan dat, in verband met de hoeveelheid). De gerechten kunnen op de avond zelf meegebracht 

worden. Warme gerechten kunnen wij op school niet opwarmen. Wilt u toch een warm gerecht maken dan vragen 

wij u om deze thuis op te warmen.  

Het is de bedoeling dat de leerlingen van MB2( voor MB1 en MB3 is het op school aanwezig) zelf een bord, bestek, 

schaaltje en beker mee naar school nemen (graag op woensdag 18 december graag meenemen in een plastic zak 

voorzien van naam). Er wordt op school gezorgd voor drinken.  

Voor alle duidelijkheid: indien u hapjes wilt maken, komen deze voor eigen rekening. We vertrouwen erop dat we 

samen een sfeervol en lekker diner voor alle leerlingen kunnen verzorgen.  



 
 

Schoolschaatsen MB3 

 
MB3 gaat schaatsen op donderdag december van 11.45-12.35 uur.  Bij terugkomst op school eten we nog samen en 
daarna gaan de leerlingen naar huis om zich voor te bereiden op het kerstdiner. 
LET OP: neem handschoenen mee!! Zonder mag er niet geschaatst worden.  
 

In eerste instantie wilden we te voet naar het schaatsen gaan, maar bij nader inzien lijkt het ons toch beter om , 
indien mogelijk, met auto’s te gaan. We vertrekken dan om 11.25 uur op school en kunnen dan ook rond 12.50 uur 
weer terug zijn.  
 
Dus als u in de gelegenheid bent om te rijden kunt u dat even doorgeven aan Marie-Claire. Alvast bedankt. 
 

 

Reflection Day 

 
Ook dit jaar doen wij weer mee met Reflection Day. De kinderen krijgen op school een hesje. Zichtbaarheid en 
reflectie in het verkeer staan centraal.  
  
MEE FOTOGRAFEREN. Stimuleer uw kind en andere basisschoolkinderen door mee te fotograferen ('flitsen') tijdens 
de projectperiode van 1-12 tot 21-1 van kinderen die zich goed zichtbaar begeven in het verkeer. Stuur foto's in naar 
info@reflectionday.nl met vermelding van naam kind/school en woonplaats.  
  
Meer informatie kunt u vinden op www.reflectionday.nl   
 

 

Afscheid juf Marie-Claire 

 

Komende week is het mijn laatste week op De Verrekijker. De ouders/ verzorgers die ik niet meer spreek, wil ik langs 

deze weg heel hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook dank aan de ouders die bij allerlei 

activiteiten geholpen hebben. 

Wellicht zie ik u a.s. woensdag nog even om 12.15 uur in ons eigen lokaal zodat ik persoonlijk afscheid kan nemen. 

 

Zoals u al weet is na de kerstvakantie is Veerle Raijmakers full-time in de groep. Zij zal a.s. woensdag na school ook 

aanwezig zijn, zodat u al even kunt kennismaken. Uiteraard wens ik haar heel veel succes in MB3. 

 

Vakantie 

 

Na een periode van hard werken en de feestelijkheden in december sluiten we het kalenderjaar af. Vrijdags zullen 
we de kerstspulletjes weer opbergen en maken we ons op voor 2 weekjes vakantie!  

We wensen u allen een heerlijke vakantie, fijne feestdagen en een hele goede start van 2020! Heel graag tot dan! 

http://www.reflectionday.nl/


 

 

 

Belangrijke data en herinneringen  
 

 

 

Gymrooster: 

MB1 Maandagochtend, woensdagochtend 

MB2 Dinsdagochtend, vrijdagochtend 

MB3 Maandagochtend, woensdagochtend in de even weken 
 

Dinsdag 17 december Kerststukjes maken MB2 

Donderdag 19 december Schoolschaatsen MB3  

Donderdag 19 december Kerstdiner 17.00-18.30 (leerlingen vrij 
om 13.30) 

 

 Studiedagen : 

maandag 27 januari 2020  

donderdag 12 maart 2020  

woensdag 10 juni 2020  

vrijdag 10 juli 2020: calamiteitendag* * vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar 

 

 

Vakanties en vrije dagen: 

 

Kerstvakantie :                            23 december t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie :                      24 februari t/m 28 februari 2020 

Tweede paasdag :                       13 april 2020 

Koningsdag :                                27 april 2020 

Meivakantie :                              20 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag :                          5 mei 2020 

Hemelvaart :                               21 mei t/m 22 mei 2020 

Tweede pinksterdag :                1 juni 2020 

Zomervakantie :                         13  juli t/m 21 augustus 2020 

 

 


