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Tijdens het bezoek van Sint en Pieten zijn er veel foto’s gemaakt. De 

afgelopen week hebben de leerkrachten al die foto’s gecheckt in verband 

met de privacywet. Als het goed is hebben we nu alle foto’s verwijderd 

waarop kinderen stonden, die niet op de website mogen. De overige foto’s 

staan nu in MijnAlbum, te bereiken via de volgende link: 

myalbum.com/nEFH19sXGclD 

Mocht er onverhoopt toch nog foto’s tussen gekomen zijn waarop uw kind 

staat, terwijl u heeft aangegeven dit niet te willen, geef dat dan svp even 

door. Ze worden dan alsnog verwijderd. We doen ons uiterste best de 

privacywetgeving zo zorgvuldig mogelijk toe te passen, wat overigens een 

zeer tijdrovende klus is.  

Bij de aankomst van Sint zijn er op het plein door veel ouders ook foto’s en/of 

video’s gemaakt, zo constateerden we. We vertrouwen erop dat daar 

zorgvuldig mee wordt omgegaan, maar kunnen daar uiteraard geen 

verantwoordelijkheid voor nemen. Een film-/fotoverbod gaat ons daarbij te 

ver. We begrijpen heel goed dat het leuk is foto’s en/of filmpjes van je eigen 

kind te maken. 

Foto’s Sint 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

Maandag 17 december oud papier (t/m woensdag 19 dec) 

Donderdag 20 december kinderen ’s middags vrij! 

          kerstviering 17.30-18.30 

Vrijdag 21 december kinderen ’s middags vrij 

  12.00 uur: start kerstvakantie 

Maandag 7 januari kerstvakantie voorbij 

  start Cito-M 

Vrijdag 11 januari volgende nieuwsbrief 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

In Yvonne Andriol (moeder van Amy, groep 2) hebben we een nieuwe 
coördinator voor de hoofdluiscontrole gevonden. Daar zijn we erg blij mee, 
want daarmee kunnen we de controles na de schoolvakanties weer 
oppakken. Wel constateren we, dat een aantal ouders die zich aan het 
begin van het jaar hebben aangemeld als ‘luizenouder’ zich hebben 
teruggetrokken. Ongetwijfeld met gegronde reden. Om te zorgen dat we 
de controles ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren, zouden we graag nog 
een paar ‘pluizers’ aan het team willen toevoegen. Kunt en wilt u een paar 
keer per jaar helpen met de controle, meldt u dan s.v.p. aan op school.  

Hoofdluis 



 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

  

Woensdagmiddag was in het Kulturhus in Giethoorn de officiële aftrap van 
de ‘plusklassen’ binnen Op Kop. Dat wil zeggen, dat dit nu stichtingsbreed 
onder één en dezelfde naam valt: Sophia. 
De kinderen van de diverse scholen, die deelnemen aan Sophia hadden 
een prachtige tentoonstelling ingericht. Met diverse presentaties, 
bouwwerken, muurkranten en zelfs Griekse hapjes.  
Ook onze Sophia-leerlingen waren natuurlijk van de partij, onder leiding van 
juf Willeke. 
Het was een drukbezochte bijeenkomst, waar ook het nieuwe logo van 
Sophia werd onthuld. 
 

Sophia 

Ook 2018 nadert al weer met rasse schreden zijn einde. Komende week is de 
laatste schoolweek van dit kalenderjaar. Traditiegetrouw hebben we 
donderdag onze kerstviering. Informatie hierover heeft u al ontvangen en 
mogelijk komt er nog wel extra info aan. Mochten er evenwel nog vragen 
zijn, dan kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht. 
Omdat we donderdagavond kerst vieren met de kinderen (en de ouders), 
zijn de kinderen donderdagmiddag vrij. Ook dat is inmiddels een traditie op 
onze school. En, of het niet op kan, zijn de kinderen natuurlijk ook de 
vrijdagmiddag voor de kerstvakantie vrij. De vakantie begint dus op vrijdag 
21 december om 12.00 uur. 
 

Kerstviering 

Vrijdag om 12.00 uur start de kerstvakantie. 
We wensen iedereen heerlijke kerstdagen toe en een veilige en gezellige 
jaarwisseling. 
Maandag 7 januari starten we weer. 
Maak er een leuke vakantie van, rust lekker uit en start het nieuwe jaar weer 
fris en fruitig. 
 

Kerstvakantie 
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Informatie van derden: 

Help ons zwerfafval opruimen in de wijk. Samen is het heel gezellig! 
 
Wanneer: elke 2e woensdag van de maand 
Hoe laat: 14:30 tot ongeveer 16:00  
Waar: Wijkcentrum de Oerthe 
 
Als dank verdien je met 2 x greenteam een zwembadkaartje 
of na drie keer een bioscoop-/intertoysbon. 
Doe je mee?!?  
 
We starten met wat drinken zodat je rechtstreeks vanuit school kunt 
komen en we eindigen met drinken en wat lekkers. 
Opgave kan via greenteam@wvdemiddenweg.nl Ook als je niet hebt 
opgegeven ben je van harte welkom te komen en dan kijken we of er 
nog ruimte voor je is. Gezellig als je erbij bent!! 
 
Hartelijke groeten van de greenteamcommissie 
 

Greenteam 

Heel lang geleden toen het bijna kerst was, wilde een keizer weten hoeveel 
mensen er in zijn rijk woonden. Daarom moest iedereen naar de plaats waar 
hij of zij vandaan kwam om zich in te laten schrijven. 
We nodigen jou uit met je familie voor onze KerstKrabbeldienst op 23 
december a.s. Daar mag jij ook je naam opschrijven. Kun je dat al? Vanaf 
kwart voor elf openen we een herberg in de Grote Kerk, waar een inloop is 
met drinken en spelletjes, ook voor je (groot)ouders. Vanaf 11.15 vieren we 
dan samen het kerstfeest met veel liedjes en een verrassing na afloop. 
Zien we jullie daar allemaal? 
De Krabbeldienstcommissie van de Protestantse Gemeente Steenwijk 
Kijk ook op onze Facebookpagina voor meer info 

Kerstkrabbeldienst 

Na de kerstvakantie zal er elke woensdag van 8:15-9:30 uur een inloop 
spreekuur zijn voor ouders van kinderen die even ergens op vastlopen. 
Dit kan variëren van boosheid en faalangst tot onzekerheid en angst. 
Er tussenin ligt een heel spectrum aan andere zaken waar kinderen last van 
kunnen hebben. 
Kindercoach Patricia Keetman van praktijk AllesKids zal met je meekijken 
naar de problematiek en je vervolgens advies en tips geven. 
Als je zeker wilt weten dat er tijd voor je is, maak dan even een afspraak. 
Gewoon binnen lopen mag uiteraard ook, maar dan kan het zijn dat er net 
even iemand anders binnen is en dat je even moet wachten. 
Per kindbespreking wordt een half uur de tijd genomen.  
De gesprekken zullen plaatsvinden in het lege lokaal naast de gymzaal van 
de kleuters. 
Wil je meer weten over Patricia of AllesKids?  
Kijk dan even op www.alleskids-yogacoaching.nl of bel 06-41426241. 
 

Gratis Kindercoach (inloop) spreekuur 

Hallo ik ben Justin Ent, 17 jaar en ik zit op het CIOS in Heerenveen.  
Ik loop stage bij Sociaal werk de kop in Steenwijk. Ik wil dit schooljaar een 
evenement gaan geven. Dit is een  sportevenement: APENKOOI.  
Ik ga dit organiseren samen met de Waterwyck (Gagelsweg 25 in Steenwijk). 
Bij dit speelfestijn  is er een voetbalveldje aanwezig, een hockeyveld, een 
vrije speel plaats en de hoofdact is natuurlijk  apenkooi. Het evenement 
vindt plaats  op vrijdag 4 januari 2019 vanaf half 2 tot half 4. Je mag zelf 
kiezen wat je gaat doen als het maar tussen de spellen valt.  
Het kost 5 euro per persoon, inclusief onbeperkt limonade.  Na afloop kun je 
nog een ijsje bemachtigen die je van ons cadeau krijgt. Graag hopen wij 
jullie allemaal te zien. Vragen? Bel mij gerust, telefoonnummer 06-25254997. 

Indoor freestyle gym (Apenkooi) 


