
 

 

NIEUWSBRIEF 

DECEMBER 2022 

In deze nieuwsbrief: 

 Voor op de kalender 

 Welkom op school 

 Sinterklaas 

 Advent 

 We gaan weer…schaatsen 

 Kerstfeest  

 Nieuws uit de bibliotheek 

 

VOOR OP DE KALENDER 
dinsdag 13 december 2022  schaatsen groep 7-8 

woensdag 14 december 2022 boeken gereed maken voor de Bibliotheek op school 

      hulp is nog welkom! 

woensdag 21 december 2022 schaatsen groep 1 t/m 6 

donderdag 22 december 2022 18.15 – 19.30 uur kerstviering voor alle kinderen 

vrijdag 23 december 2022  12.15 uur start kerstvakantie / groep 5-8 middag VRIJ 

 
WELKOM OP SCHOOL 

 
Welkom in groep 1: Yara Heethaar & Siem van Breen! 



SINTERKLAAS 

Op vrijdag 2 december a.s. vieren wij het Sinterklaasfeest.  

We hopen dat Sinterklaas onze school dit jaar weer weet te 

vinden en we hem om 8.45 uur kunnen verwelkomen op het 

plein. U bent daarbij van harte welkom. 

Na de ontvangst gaan wij met Sint en zijn Pieten naar binnen. 

Natuurlijk gaan zij op bezoek in alle klassen en de kinderen van  

groep 5 t/m 8 gaan aan de slag met het uitpakken van de surprises. 

ADVENT 
In de weken voorafgaand aan Kerst besteden we in de klassen en 

tijdens de adventsvieringen aandacht aan 't thema Herders van 

toen en nu. 

We praten hierover met de leerlingen, lezen verhalen voor en er 

wordt geknutseld en gezongen. 

 
 

WE GAAN WEER…SCHAATSEN 
In december is er weer een ijsbaan op 't Henri Dunantplein in Nijverdal. 

Scholen mogen hier gebruik van maken. 

De leerlingen van groep 7 en 8 gaan hier dinsdagmiddag  

13 december van 13:00 - 14:00 uur naar toe. Ze moeten die 

dag met de fiets naar school komen. 

 

De leerlingen van groep 1 t/m 6 zijn op woensdag 21 december 

aan de beurt. 

Groep 1-2-3 gaan van 9:00 - 10:00 uur en  

groep 4-5-6 van 10:00 - 11:00 uur. 

Via Klasbord zal een oproep voor het vervoer komen. 

 

Bij de ijsbaan zijn schaatsen aanwezig. 

Wilt u uw kind wel handschoenen meegeven i.v.m. de veiligheid? 

 

KERSTFEEST 
De kerstviering is dit jaar op donderdagavond 22 december a.s.  

Alle kinderen zijn vanaf 18.15 uur welkom op school. De leerkrachten zijn vanaf dat 

tijdstip ook in de klas aanwezig.  

 

Om 18.30 uur start in de centrale ruimte de kerstviering. In deze kerstviering wordt het 

kerstverhaal verteld. Kinderen van alle groepen hebben een actieve deelname in het 

verhaal.  

De viering duurt tot 19.15 uur. Daarna hebben de leerlingen nog een gezamenlijke 

afsluiting in de groep met hun leerkracht. Om 19.30 uur eindigt het programma en 

komen de kinderen naar buiten.  

Ouders die hun kind(eren) komen ophalen worden door de ouders van de 

oudervereniging sfeervol ontvangen op het schoolplein.  

U wordt verzocht uw kind(eren) buiten op te wachten om filevorming  

in de school te voorkomen. 

 



NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK 

De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022) 

had als thema 'Like en cancel' en ging over het stimuleren 

van prosociaal gedrag online. 

 

De Bibliotheek heeft een Like & Cancel Challenge voor thuis gemaakt. 

Om ook thuis het gesprek aan te kunnen gaan over sociaal online gedrag hebben de 

BiebBoys een podcast gemaakt met een Like & Cancel challenge. 

Ouders of verzorgers kunnen deze challenge met hun kinderen spelen en in gesprek gaan 

over de stellingen die voorbij komen. 

De podcast en de aflevering vindt je hier: www.biebboys.nl/18-likecancel  

 

 

 

 

http://www.biebboys.nl/18-likecancel

