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Schoolbieb 

De dagen dat de schoolbieb open is de komende weken: 

Woensdag 16 december 2020 

Woensdag 13 januari 2021 

Woensdag 27 januari 2021 

 

LEZEN IS EEN FEESTJE!!! 

Kom volgende week allemaal lekker leesboeken halen voor in de vakantie!  

 

Kerst 

Op vrijdag 11 december gaan wij op school mooie kerststukjes maken!!  

Hier hebben de kinderen wel wat spullen van thuis voor nodig. Alle kinderen 

moeten een leeg boterbakje meenemen en MAXIMAAL 5 kerstspulletjes om 

het kerststukje mee te versieren. De kinderen mogen zelf weten wat ze kiezen 

om te versieren. Dit gaan we dus op 11 december maken, als uw kind de 

spullen niet mee heeft, dan kan uw kind dus niet meedoen met het kerststukje 

maken.  

Donderdag 17 december vieren we 's avonds het Kerstfeest. We gaan een 

Kerstwandeling maken. Het is de bedoeling dat de kinderen om 18.15 uur op 

school zijn. We gaan in 2 groepen wandelend door het kerstverhaal dat 

uitgespeeld wordt in Moerdijk.  

Vrijdag 18 december is de Kerstviering op school. De kinderen hoeven 's 

morgens NIET te ontbijten. Dit doen we namelijk gezellig samen.  De kinderen 

gaan vanaf 12.15 uur genieten van een welverdiende Kerstvakantie! 
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De nieuwjaarsborrel op maandag 4 januari 2021 is alleen voor de leerlingen. 

 

Opknappen van de hal 

Op school zijn we bezig met het opknappen 

van de hal. Dat kunnen we nog niet zo 

goed laten zien, omdat er maar weinig 

ouders binnenkomen, maar we zijn op de 

goede weg! 

Heel graag willen we de nadrukkelijk 

aanwezige kleuren op de deuren 

oververven. Hier komen we alleen steeds 

niet aan toe. Kunt u deuren schilderen en 

wilt u komen helpen? Het lijkt ons verstandig 

om dit i.v.m. Corona na schooltijd te doen. Meldt u zich alsjeblieft bij meneer 

Léon of juf Mariëtte: l.smits@dewaarden.nl of m.v.dongen@dewaarden.nl. 

Heel erg bedankt! 

 

Toetsen in de maanden januari en februari 

In de maanden januari en februari zijn er nogal wat toetsen voor de kinderen. 

Het kwam in het verleden vaak voor dat er kinderen precies tijdens deze 

momenten naar de orthodontist, oogarts of andere specialist moesten. 

Deze kinderen moesten dan de toetsen die ze gemist hadden inhalen en dat 

is niet altijd gemakkelijk te plannen(bij de groepen 3 en 4 moet een groot 

deel van de toetsen bijvoorbeeld voorgelezen worden door de leerkracht en 

bij de hogere groepen bestaan toetsen soms weleens uit drie delen). 

 

We willen u erop wijzen dat deze toetsingsperiode er weer aan zit te komen. 

Dan kunt u hier alvast rekening mee houden en de afspraken buiten 

schooltijd proberen te plannen en anders in overleg met de leerkracht, zodat 

er bij het plannen van de toetsen rekening mee gehouden kan worden.  

Echt dringende (medische) zaken van uw kind(eren) gaan natuurlijk voor! 

 

School van de maand – Optisport 

Hoera, wij zijn in januari school van de maand! 

  

Daarom mogen alle leerlingen van onze school in de maand januari 2021 

met korting gaan zwemmen bij Optisport De Niervaert op woensdag! 

Iedereen krijgt in de komende periode een voucher mee welke je dient te 

laten zien bij het zwembad. 
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Voor kinderen zonder zwemdiploma moét papa of mama mee het water in, 

kinderen met een zwemdiploma t/m 7 jaar dienen een 

volwassene mee te nemen ter begeleiding. 

Volwassenen die meegaan met het kind met 

zwemdiploma t/m 7 jaar als aanspreekpunt en die zelf 

niet gaat zwemmen, hoeven ook geen entreekosten te 

betalen. 

  

Met wie ga jij lekker zwemmen? Tot ziens! 

 

Fijne feestdagen! 

Wij wensen jullie ondanks dit vreemde jaar hele fijne feestdagen toe met heel 

veel gezelligheid en vol leuke dingen!  

 
 

Korte berichten 

- De volgende Nieuwsflits komt uit op woensdag 13 januari 2021. 

- Morgenmiddag hebben we binnen de school de finale van de 

voorleeswedstrijd. Spannend!  

- Dinsdagmiddag 15 december komt er een theatershow van Stibat over 

het recyclen van batterijen voor alle kinderen van de school.  

Enjoy the show! 

- Mochten er ouders/ooms/tantes/buurvrouw/andere geïnteresseerden 

zijn die graag willen helpen als leesouders, dan kunt u zich via de mail 

bij juf Sanne aanmelden!  s.jansen@dewaarden.nl 

We zijn voor zowel de middaguren als de ochtenduren op zoek naar 

leesouders. 

- HIEPER DE PIEP HOERA! In de vakantie en vlak na de vakantie zijn twee 

van onze juffen jarig: 

23 december  - juffrouw Ankie 

6 januari   - juffrouw Patty 

Gefeliciteerd juffen! 😊 

- De schoolregels van deze week en volgende week: 
 


