
 

 

 

Nieuwsbrief december 2022 
Na een leuke Sinterklaasperiode waren we de afgelopen twee weken volledig in 

kerstsferen. De school ziet er prachtig uit. In de kleuterhal kunnen de kinderen 

fonduen en gourmetten, maar ook even kunnen uitrusten van alle 

festiviteiten😉. Wat fijn dat we na een aantal jaar weer gewoon kerst hebben 

kunnen vieren op school! 

 

Kerst  
Vanavond is het kerstdiner! We kijken er naar uit om alle kinderen in hun mooiste kleren te 
kunnen verwelkomen. Aan het einde van het diner bent u van harte welkom om naar het 
gezang van de kinderen te luisteren.  Nog even alle tijden op een rijtje: 
Groep 1/2  Inloop tussen    17.00-17.15 uur met ouders 
  Diner in de klas  17.15-18.00 uur 
  Zingen in de klas  18.00-18.05 uur met ouders 
Groep 3/4 Inloop tussen    17.00-17.15 uur met ouders 
  Diner in de klas  17.15-18.10 uur 
  Zingen op achterplein  18.10-18.15 uur met ouders 
Groep 5 t/m 8 Inloop tussen    17.15-17.30 uur met ouders 
  Diner in de klas  17.30-18.30 uur 
  Zingen op het plein  18.30-18.45 uur met ouders 
 

Leerlingenraad 

Wat een fijne ploeg kinderen hebben we bij elkaar in de leerlingenraad. We stellen ze graag 
aan u voor: Mason 5A, Tom 5B (helaas niet op de foto), Amy 6A, Ambrien 6B, Danilo 7A, Joe 
7B, Maja 8A en Scott 8B.  
 
Ze nemen input mee vanuit de klas, ze schrijven regelmatig 
tussendoor vragen op in de map en zijn meedenkend in de school. 
Enkele punten uit de laatste vergadering; 
-punten voor Martin om aan te pakken, o.a. spiegel in WC 7/8, gat 
in de grond bij klimrek dichten.  
-Klassencadeau i.p.v. eigen cadeau, veel kinderen wilden ruilen 
-we moeten paarse potloden aanschaffen  
-brief leerlingenraad naar ouders gestuurd over voedselbank 
-materiaalbaas is ook verantwoordelijk voor buitenspeelgoed!  
 
Volgende vergadering 27 januari.  



  

 

Voedselbank 

De afgelopen week is er flink ingezameld door de Zwaan. 
Bedankt voor al uw giften! Met elkaar zorgen we zo dat 

ook de mensen die het financieel 
heel lastig hebben wat extra’s 
met de kerst hebben.   
 
Ook wij lezen in de media over 
de zorg van de financiële situatie binnen steeds meer gezinnen. 
Geregeld geven ouders bij ons aan dat zij graag iets extra’s zouden 
willen doen voor deze gezinnen. Mocht u als gezin het financieel 
zwaar hebben en zou u geholpen zijn met extra kleding, speelgoed 
of een boterham, kunt u dit altijd bij ons aangeven. Wij zullen hier 
heel discreet mee omgaan! 

 
Dalton 

De afgelopen periode stond de kernwaarde Samenwerken centraal. Momenteel doen we met 
het gehele team de opleiding voor Dalton. In de afgelopen periode is er in alle groepen 
aandacht geweest voor coöperatieve werkvormen waarbij het samenwerken dus centraal 
staat. Hierbij werken de kinderen samen in tweetallen of in kleine groepjes. In groep ½ is 
aandacht voor de groep 2 kinderen die groep 1 helpt, in groep 3 is veel gewandeld en 
gewisseld, in groep 4 zijn o.a. met hoofdletters gemaakt (met je lichaam liggend op de grond) 
en in de groepen 5 t/m 8 zijn verschillende taken verdeeld in de groepjes. Dit zijn de taken:  

• Tijdsbewakers: Houden de tijd in de gaten. 
Spreken hun groepje aan dat ze nog maar 
1-2 minuten hebben en dan klaar moeten 
zitten voor de volgende les of pauze.  

• Stiltekapitein: Zorgen ervoor dat het rustig 
in het groepje is.  

• Materiaalbazen: Uitdelen per groepje, 
bijvoorbeeld chromebooks of papier of 
ander materiaal.  

• Aanmoediger: Positieve zinnen bespreken 
van tevoren. "Goed bezig" zijn de standaard 
dingen die ze zeggen. Wat kun je nog meer 
zeggen?  

Na de kerst gaan we aan de slag met de kernwaarde Verantwoordelijkheid.  

 



  

 

Kerststukjes maken 

Ook dit jaar hebben alle kinderen een prachtig kerststukje 
gemaakt. We bedanken alle ouders doe hierbij geholpen hebben 
en alle materialen hebben geregeld! 
 
 

 
Aanmelden broertjes en zusjes 

Mocht u ook nog jongere kinderen thuis hebben dan kunt u deze kinderen ook alvast laten 
inschrijven! Voor ons is dit prettig, omdat we zo meer overzicht hebben over de instroom van 
nieuwe leerlingen. We horen overigens geregeld terug dat ouders bang zijn dat ze hun kind 
niet meer bij ons kunnen laten inschrijven. Op dit moment hebben we nog geen wachtlijst en 
kunnen we alle kinderen plaatsen. We hopen dit ook te kunnen blijven doen, maar zien wel 
een stijging van het leerlingenaantal. Een inschrijfformulier kunt u vinden op de website, maar 
kunt u ook altijd bij ons opvragen.  
 

Team sportservice kerstvakantieactiviteiten 
Doe mee aan de leukste activiteiten! 
 
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen 2 uur lang meedoen aan diverse clinics, 
voetbalactiviteiten, air hockey, interactieve games, rolstoelbasketballen, zitvolleybal en nog 
veel meer. 

Jongeren van 11 t/m 18 jaar kunnen samen met hun vrienden en vriendinnen meedoen aan 
Virtual Reality en daarnaast kunnen ze kiezen om mee te doen voetbal, trefbal, air hockey en 
tafeltennis. Even chillen mag ook! 
De hal wordt omgetoverd tot VR Room, zet een VR-bril op, ga het avontuur aan en speel 
tegen elkaar in een online VR-wereld. 

Voor peuters en kleuters van 2 t/m 6 jaar is het Mega Peuter & Kleuterspelfestijn. Speciaal 
voor deze doelgroep zijn er sporten en spelletjes te spelen, staat er een springkussen klaar, 
hebben we een mega bobbelbaan en nog veel meer! 



  

 

Uiteraard is deze editie van het Mega Sport- en Spelfestijn ook toegankelijk voor kinderen met 
een fysieke of verstandelijke beperking, met een deels aangepast programma zodat iedereen 
kan mee doen. De sportactiviteiten worden gegeven door professionele sportverenigingen 
die ervaring hebben met alle doelgroepen. 

Meedoen aan het Mega Sport- en Spelfestijn? Kijk dan 
op www.teamsportservice.nl/haarlemmermeer 
  
Inschrijflink kleuters: Mega peuter en kleuter Sport- en Spelfestijn Nieuw-Vennep (binnen) 
(noordhollandactief.nl) 
Inschrijflink 6-12 jaar:- Mega Sport- en Spelfestijn Hoofddorp (binnen) (noordhollandactief.nl) 
Inschrijflink 11-18 jaar: VR + sport games (11 t/m 18 jaar) (noordhollandactief.nl) 
Inschrijflink uniek sporten mega sport en spel: Unieke Mega Sport- en Spelfestijn Hoofddorp 
(binnen) (noordhollandactief.nl) 
 

Flyers 

Als bijlagen vindt u de volgende flyers: 

• Sportservice kerstvakantie kinderen 

• Sportservice kerstvakantie kleuters 

• Sportservice kerstvakantie uniek sporten 

• Nieuwsbrief RID 

• Kerstvakantieactiviteiten boerderij Zorgvrij 
 

Kerst in de kleuterhal 
In de kleuterhal hebben de kinderen kerst al beleefd: Ze hebben gegourmet, gekookt, maar 
ook de bijbehorende afwas gedaan.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.teamsportservice.nl%2Fhaarlemmermeer&data=05%7C01%7C%7C3b89ea13ee1a48a2834c08dad6c593bd%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638058441332268777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4g%2FSbQE9fSYR7cEXaUBYbNrdEBP%2FReSqdnC2eKWeJAQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteit%2F302084%2Fmega-peuter-en-kleuter-sport-en-spelfestijn-nieuw-vennep-binnen&data=05%7C01%7C%7C8314019d865e49df4a6808dad132f358%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638052314291334043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mgjYHe38HD1JY3w7mv9esWR2cD%2BUoEtGr50VZd0gsjA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteit%2F302084%2Fmega-peuter-en-kleuter-sport-en-spelfestijn-nieuw-vennep-binnen&data=05%7C01%7C%7C8314019d865e49df4a6808dad132f358%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638052314291334043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mgjYHe38HD1JY3w7mv9esWR2cD%2BUoEtGr50VZd0gsjA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteit%2F302078%2Fmega-sport-en-spelfestijn-hoofddorp-binnen&data=05%7C01%7C%7C8314019d865e49df4a6808dad132f358%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638052314291334043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fSvx435lEsvsJxT6opPpJLUq%2B%2BCR2ZKFPsHdYpmxgiY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteit%2F303803%2Fvr-sport-games-11-tm-18-jaar&data=05%7C01%7C%7C8314019d865e49df4a6808dad132f358%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638052314291334043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IzWM4VlHTEH4iSPW%2BYXcnNm1HtJ29aJzVRGxPrRRwF0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteit%2F303282%2Funieke-mega-sport-en-spelfestijn-hoofddorp-binnen&data=05%7C01%7C%7C8314019d865e49df4a6808dad132f358%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638052314291334043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SA7Qdmm0pyqmXG6dhWWhQx1BI480y1ipD9qYBZ%2Bjdf4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteit%2F303282%2Funieke-mega-sport-en-spelfestijn-hoofddorp-binnen&data=05%7C01%7C%7C8314019d865e49df4a6808dad132f358%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C638052314291334043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SA7Qdmm0pyqmXG6dhWWhQx1BI480y1ipD9qYBZ%2Bjdf4%3D&reserved=0


  

 

Zelftesten corona 

We hebben nog aardig wat zelftesten. Testen is geen verplichting meer, vandaar dat we deze 
testen niet meer uitdelen. Mocht u toch nog wat testen willen krijgen, kunt u deze morgen bij 
ons op halen! 
 

Sportdag 

De sportdag is verplaatst. In plaats van vrijdag 21 april wordt de sportdag gehouden op 
donderdag 20 april.  
 

Voorstelling 

Maandag 15 mei op de Wilgenlaan en dinsdag 16 mei op de Plantsoenlaan gaan de kinderen 
een voorstelling maken waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Zet dit dus alvast in uw 
agenda. De precieze tijden volgen later.  
 

Studiedagen en vakantie 

Vrijdag 23 december zijn alle kinderen om 12.00 uur uit en start de kerstvakantie. Donderdag 
26 januari, 6 maart en 27 juni zijn alle kinderen vrij i.vm. een studiedag 
 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 20 januari.    
 
     
     

 
 


