
 

 

kalender 

 

   

   20 december   21 december  26 december t/m 6 januari  
   Kennismaking nieuwe 

kleuters 
 Kerstmarkt van 17.00u tot 

19.30u 
 

 Kerstvakantie  

         

 9 t/m 27 januari  10 januari  11 januari  25 januari  
 Respectweken  Instroom nieuwe kleuters  Start Qrabbl - aanbod dans 

en beweging 
Hoofdluiscontrole 

 Kindcentrumraadverga-
dering 

 

         
         

 27 januari  10 februari  13+15 februari  14+16 februari  
 Afsluiting Respectweken  Rapporten groep 3 t/m  7 

mee naar huis 
 10 min. gesprekken 1 t/m 7  Adviesgesprekken groep 8  

         
         
         
         

 

     Inzet NPO-middelen 
Ook dit schooljaar zetten we weer NPO-middelen in, die gebruikt mogen 

worden om Corona-achterstanden weg te werken. Wij hebben er onder 

andere voor gekozen in ons jaarplan om een gedeelte van deze middelen te 

gebruiken voor externe RT-ondersteuning aan groepjes. Dit is recent gestart 

met hulp van het RID. 

Daarnaast gebruiken we ook een gedeelte om op de woensdag, samen met 

de andere Boekelse scholen, een groep leerlingen passend aanbod te geven 

op begaafdheid. Ook deze leerlingen zijn in Coronatijd minder bediend op 

hun onderwijsbehoeften en worden nu goed uitgedaagd, zodat zij ook verder 

groeien in hun ontwikkeling. 

     Geef  

 

     Gezellig samen kerstfeest vieren 

Ook bij de peuters zijn we helemaal in kerstsferen. Er is een 

kerstboom en kerststal in de groep en zelfs Raai de Kraai heeft 

zijn eigen, prachtig versierde boom! 

De kinderen lezen natuurlijk verschillende mooie prentenboeken 

rondom dit thema. Er worden samen liedjes gezongen die 

passen bij dit feest. En in de keuken maken ze zelf de heerlijkste 

kerstgerechten klaar. Onze peuters zijn er helemaal klaar voor 

als de kerst straks echt begint! 

 peuterwereld  

Suus  groep 6b  
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Milan groep 1/2b 



 

 

  

     Kerstmarkt 
Op woensdag 21 december van 17.00 uur tot 19.30 uur houden we  

een gezellige kerstmarkt op ons kindcentrum. Op het schoolplein en in  

de aula staan kraampjes waar u o.a. lekkere broodjes worst, erwtensoep,  
worstenbroodjes en natuurlijk warme chocomelk kunt kopen. In de eigen  

klassen worden de kerstknutselwerken van de kinderen tentoongesteld en 

verkocht. De knutselwerkjes worden op school gemaakt. Ieder kind kan één of twee  

van haar/zijn eigen knutselwerkjes kopen.  

Tijdens de kerstmarkt mogen de kinderen in de klas ook zelfgebakken cupcakes, brownies, 

wraps of iets dergelijks verkopen die ze zelf thuis hebben gemaakt. Deze mogen voor de 

kerstmarkt naar de klas worden gebracht. Deze lekkernijen worden ook op deze avond verkocht.  

 

De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het goede doel: ‘Nurses Going Gambia’.  

Een initiatief van twee Boekelse meiden. Zij gaan in het voorjaar van 2023 maatschappelijk werk 

doen in Gambia, in het ziekenhuis. Zij gaan bijvoorbeeld met artsen in gesprek over technieken 

die in Europa gebruikt worden. Verder brengen ze een auto naar Gambia die gaat worden 

ingezet om zieke patiënten te vervoeren. Een soort ambulance dus. Daarnaast willen ze een 

geldbedrag sponsoren aan ziekenhuizen die zij kunnen inzetten voor innovaties. Hiervoor 

hebben ze al een heleboel geld ingezameld. Maar dat mag natuurlijk altijd meer worden!   

 

Nog een paar belangrijke details:  

• Het zou fijn zijn als jullie met de fiets komen in verband met de verkeersdrukte  

rondom school.  

• Het is alleen mogelijk om contant af te rekenen. Dus kleingeld is wenselijk!  

• Deze avond worden flessen ingezameld. Deze mogen deze avond  

• ingeleverd worden bij Roos en Floor.  

We hopen u allen te zien op onze gezellige kerstmarkt! 

 

    Hoofdluiscontrole 

Woensdag 11 januari 2023 vindt de gebruikelijke 

hoofdluiscontrole na een vakantie plaats. Wilt u er op 

toezien dat de kinderen deze ochtend geen gel gebruiken 

of haren invlechten?  

Verder willen wij u erop attenderen dat u altijd direct aan 

school (leerkracht of administratie) door dient te geven als 

uw kind hoofdluis of neten heeft. Dit om te voorkomen dat 

dit vervelende probleem naar andere kinderen overgaat. 

Dank voor uw medewerking.           

 

'Glas in lood' groep 8b  

Elvi  groep 6b  

Niene  groep 1/2a  

Lieke  
 groep 6b  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Geef hier je titel in 

Hier kan tekst getypt worden. 

 

wist u dat... 

 
• We in spanning wachten op de uitslag van de inzamelingsactie van batterijen? 

• We op voorhand al trots zijn op de enorme betrokkenheid en inzet bij deze actie? 

• We uitkijken naar de sfeervolle kerstmarkt? 

• We daar als het goed is ook bezoek krijgen van een filmfiguur, waarmee je op de foto 

kunt? 

Esmee groep 6b 

Floor groep 1/2b 



 

 

 


