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Maandinfo december 2021 
De laatste maand van het jaar is bijna ingegaan. Normaal altijd een maand vol 
met gezellige feesten en samenzijn. Helaas nu al het tweede jaar, dat we 
Sinterklaas en – hopelijk – Kerst in aangepaste vorm moeten vieren…. 
Deze week zullen ook de nieuwe protocollen in het basisonderwijs worden 
gepubliceerd. Als we meer zicht hebben op wat er eventueel aangepast  moet 
worden, dan laten we u dat z.s.m. weten.  
 

 
 
 

 
Data december 
do.  02-12 
wo. 22-12 
do.  23-12 
vr..  24-12 
 
za.  25-12 
 

Sinterklaas 
Kerstmaaltijd 
Kerstviering 
Margedag 
Alle kinderen vrij! 
Kerstvakantie 
 

Activiteiten op school 
Er mag op dit moment niet heel 
veel, maar gelukkig hebben de 
kleuters tijdens Sint Maarten nog 
wel voor juf Ilja kunnen zingen. En 
dat deden ze super goed! 
 

 
 
Ook kon ’t Podium doorgaan op 
vrijdag 19 november. Leerlingen 
vanuit alle groepen hadden een 
playback act voorbereid. Het was 
een supergezellige middag met de 
optredens van deze talenten! 
 
En ook de Pieten zijn onze school 
niet voorbij gelopen. In de nacht van 
dinsdag op woensdag 24 november, 
hebben ze onze school bezocht met 
voor ieder kind een klein 
schoencadeautje.  
Nu er maar 1 Piet naar binnen 
mocht in de school, kon deze 
natuurlijk niet een hele volle zak 
meenemen……  
 
Boosters 
Op woensdag 26 januari hopen we  
 

 
 
 
 
 
 
 

“Boosters” te mogen ontvangen op 
school 
Boosters is een programma dat is 
gericht op plezier maken in een veilige 
omgeving, het stimuleren van muziek 
en beweging én het verbeteren van de 
weerbaarheid van kinderen. Alle 
Booster activiteiten worden tijdens 
schooltijd aangeboden door clubs, 
verenigingen en overige initiatieven uit 
de wijk. Zo zorgen we ervoor dat 
kinderen kennismaken met het diverse 
aanbod in de wijk en stimuleren we ze 
om na de Boosterdag door te stromen 
naar de verschillende clubs en 
verenigingen, indien nodig met 
financiële ondersteuning van het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur. 
Binnen het programma nemen de 
kinderen deel  aan diverse sport, 
muziek en dans activiteiten waarbij er 
wordt gewerkt met 6 waarden; ik geef 
mijn grenzen aan, ik werk samen, ik 
heb respect, ik heb plezier, ik durf, ik 
doe. 
 
Kerstvakantie 
Zaterdag 25 december start de 
kerstvakantie. Deze duurt t/m zondag 
09 januari 2022. Maandag 10 januari 
verwachten we iedereen weer 
uitgerust op school.  
De vrijdag voor de kerstvakantie (24 
december ) is een margedag en zijn 
alle kinderen al vrij! 
 
 

Jarigen december 
Zeynep (gr.1/2a) 
Yusuf (gr. 8) 
Jaliyah (gr. 1/2b) 
Fenna (gr. 1/2b) 
Melvin (gr. 8) 
Nathan (gr. 3) 
Aleksander (gr. 5) 
Epke (gr. 6) 
Christian (gr. 6) 
Emir (gr. 5) 
Raymilio (gr. 5) 
Sharifa (gr. 4) 
Ayman (gr. 8) 
Novelly (gr. 7) 
Yigit (gr. 1/2a) 
Zoë (gr. 1/2b) 
Maxim (gr. 4) 
Sudenaz (gr. 3) 
 
Welkom op school! 
Amen (gr. 1/2a) 
Meream (gr. 1/2b) 
Mahir (gr. 1/2a) 
 
Data januari  
ma.  10-01 
 
 
wo. 26-01 
 
 

Eerste schooldag 
Nieuwjaars-
receptie 
leerlingen 
Boosters 
 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/

