
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerststukjes maken 
Woensdag  21 december gaan alle leerlingen (per groep) kerststukjes maken.  

Het is de bedoeling dat alle leerlingen a.s maandag de materialen voor het 

kersstukje meenemen (tas+naam). 

Wanneer u nog wat extra materiaal kunt aanleveren zijn we daar heel blij mee.  

Het is ook erg handig wanneer een aantal leerlingen een snoeischaar (voorzien van naam) kunnen 

meenemen zodat we vlot door kunnen met het maken van de kerststukjes.   

De kerststukjes zijn voor de leerling en worden niet verkocht op de kerstmarkt. 

Kerst 

Donderdag 22 december staat helemaal in het teken van Kerst.  

We beginnen ’s ochtends met een gezellig circuit, waarbij de leerlingen aan allerlei kerstactiviteiten 

werken: knutselwerkjes, tekenopdrachten, ed. De leerlingen gaan op deze ochtend tot 12u. naar 

school en melden zich ’s avonds weer voor de kerstmaaltijd. 

 Denkt u nog even om het bestek+bord (voorzien van naam)? 

 

Vrijdag 23 december 

De leerlingen zijn op vrijdag 23 december om 12u. vrij. 

 

 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Komende activiteiten 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

Woensdag 21 december: kerststukjes maken 

 

Donderdag 22 december: 12u. alle leerlingen vrij i.v.m.  

                                                kerstdiner ’s avonds 17.15-18.30u. 

Vrijdag 23 december: 12u. alle leerlingen vrij  

Kerstvakantie 26 dec. t/m 6 januari 2023 

Woensdag 11 januari: luizenpluizen 

Vrijdag 13 januari: volgende nieuwsbrief 
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Fietsen op het plein en parkeren bij school 
Verkeerseducatie is een onderdeel van ons schoolprogramma. 

We leren onze leerlingen hoe ze op een veilige manier naar en van school kunnen komen, wat de 

regels in het verkeer zijn en wat de regels op en rond school zijn. 

Daarbij doen we uiteraard ook een beroep op u, als ouders van de school. 

Door het goede voorbeeld te geven aan de kinderen. We zien de laatste tijd vaker ouders fietsen  

(of ‘steppend’ met de fiets) over het schoolplein gaan. Dit terwijl we onze kinderen leren, dat ze bij 

de ingang van het plein afstappen en lopend verder gaan. We spreken hen er op aan, wanneer ze op 

het plein fietsen. 

Dat is een schoolregel, die voor ons allen geldt: leerlingen, leerkrachten en ouders. Een dringend 

verzoek hier op te letten en hierin het goede voorbeeld te geven. 

Ook blijven we aandacht vragen voor het parkeren bij school. De parkeerruimte is 

beperkt en met de komst van herfst en winter groeit het aantal auto’s. Dat vraagt om 

extra aandacht voor elkaar en voor de verkeersveiligheid.  

Maak, wanneer u uw kind echt met de auto naar school moet brengen, vooral ook 

gebruik van de Kiss and Ride aan de Gagelsweg. Met name de kinderen die niet meer 

naar groep 1-2 gaan, kunnen veelal prima zelf het laatste stukje naar school lopen. In 

dat geval is die Kiss and Ride een goed alternatief voor het zoeken van een plekje op 

een toch al overvolle parkeerplaats. Het bevordert bovendien de doorstroming op die 

parkeerplaats. 

Een paar keer is het verzoek binnen gekomen om als team toezicht te houden op het 

parkeren. 

We zien onszelf echter niet als verkeersregelaar, maar vertrouwen op het verantwoordelijkheids-

gevoel van een ieder. Gelukkig gaat dat in het overgrote deel van de gevallen prima. 

Daarentegen, reacties die leerkrachten ontvangen, wanneer ze een ouder aanspreken, zijn soms … 

bijzonder. 

Wees u bewust van de voorbeeldfunctie die u als ouder heeft. Zowel ten aanzien van de 

verkeersveiligheid als ten aanzien van de onderlinge omgang wanneer er opstoppingen ontstaan op 

de parkeerplaats. 
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