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Kalender 

Do     15 dec.  

Vrij    16 dec.  

Za     17 dec.  

Zo     18 dec.  

Ma     19 dec.  

Di      20 dec.  

Woe   21 dec.  

Do     22 dec. Kerstviering 

Vrij    23 dec. Start kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij tot en met 8 januari 2017 

Za     24 dec.  

Zo     25 dec. Eerste kerstdag 

Ma     26 dec. Tweede Kerstdag 

Di      27 dec.  

Woe   28 dec.  

Do     29 dec.   

 
Vanuit de directie 

 
Fijne feestdagen 

Het team van de Vonder wenst alle leerlingen en hun ouders/verzorgers hele fijne 

feestdagen en een mooi 2017. 

 

Kerstvakantie 

De school is wegens de kerstvakantie gesloten van vrijdag 23 december tot en met 

zondag 8 januari. De leerlingen worden op maandag 9 januari weer op school verwacht. 

 

  
Groep 3 Chantal, bezoek aan het kasteel van Sinterklaas 
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Hoofdluiscontrole 

Op maandag 9 januari is er in alle groepen weer een hoofdluiscontrole. Mocht er 

hoofdluis worden geconstateerd dan wordt u daarover telefonisch ingelicht en mag u uw 

kind onmiddellijk komen ophalen om de hoofdluis te behandelen. Mocht er hoofdluis 

voorkomen in de groep van uw kind dan ontvangt u daarover bericht. Het is natuurlijk 

heel fijn wanneer alle ouders/verzorgers de kinderen regelmatig zelf controleren. 

 

Carnaval kleuters 

In verband met de carnavalsviering willen we u laten weten dat de groepen 1-2 vrij zijn 

op maandag 20 februari en op school verwacht worden op vrijdag 24 februari. Op deze 

manier kunnen we met de hele school samen carnaval vieren. 

Dit bericht staat niet op de jaarkalender. Wilt u zo vriendelijk zijn dit zelf aan te passen. 

Vanuit het team 

Muziekinstrumenten 

Ik ben op zoek naar goede slaginstrumenten voor het muziekonderwijs op school. U kunt 

denken aan: woodblocks, triangel, trom, klokkenspel, etc. Ik ben zeker niet op zoek naar 

speelgoedinstrumenten, maar kwalitatief goede instrumenten. Heeft u nog ergens zoiets 

liggen en weet u niet wat u ermee kunt doen? Dan is hier de oplossing: geef het aan 
juffrouw Sandra! 

Groep 3 Chantal, bezoek aan het kasteel van Sinterklaas 

 

Informatie avond groepen 7 

Op maandag 16 januari is er een ouderinformatieavond voor de groepen 7 over de 
uitwisseling met Oostkamp in België. Deze informatieavond begint om 19.30 uur. 

Vanuit de bibliotheek 
In de week van de Kinderboekenweek hebben alle groepen gewerkt aan het thema “Voor 

altijd jong” 

De week werd geopend door een toneelgroep van De Pabo die het sprookje vertolkte van 

Roodkapje die een oma had met het leesvirus. Het was een grappig stuk en de leerlingen 

hebben genoten. 

Als afsluiting dit jaar hebben we een boekenmarkt gehouden. De boeken werden 

verkocht om straks nieuwe boeken voor de bibliotheek aan te schaffen.De opbrengst was 

100 euro. Een mooi bedrag als je bedenkt dat elke boek ongeveer 50 cent kostte. Fijn 

was dat er veel ouders waren om boeken te kopen voor hun kinderen. Daarvoor onze 

hartelijk dank. 

Voor de groepen 7 en 8 hadden we een schrijver uitgenodigd namelijk Simon van der 

Geest. Dit was op 4 november. In deze nieuwsbrief zal een leerling een stukje schrijven 

over het bezoek. 
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Volgend jaar is het thema van de Kinderboekenweek; Griezelen. En Janneke Schotveld 

zal het Kinderboekenweek geschenk schrijven. 

De leescoördinatoren  Juf Angela en Juf Brigitte 

 

Koken is ook lezen! 

Alles wat je thuis aan lezen doet is goed. Denk daarbij niet alleen aan een leesboek, 

maar ook aan moppen, strips, informatieve boeken en kookboeken.  

Ga met Kerst of Oud en Nieuw eens samen met uw kind in de keuken staan en laat uw 

kind het recept lezen. Dat kan uit een (kerst)kookboek voor volwassenen, maar er zijn 

ook leuke kinderkookboeken. Soms zelfs met quizvragen en spelletjes!  

U kunt ook gebruikmaken van de kooktijdschriften van de diverse supermarkten. Daar 

staan ook vaak kinderrecepten in. 

 

 
Ik wens u allen prettige feestdagen met veel lees- en/of kookplezier! Kim  

 
Vanuit de ouderraad 

Vanuit de kerst- en versiergroep 

We willen graag alle ouders bedanken, die vorige week woensdag meegeholpen hebben 

om ons schoolgebouw weer in kerststemming te brengen. Mede dankzij jullie waren we 
dit jaar allemaal om 10.00uur klaar! Dankjewel! 

Informatie over de KERSTVIERING  
Alle informatie over de kerstviering vindt u in de bijlage.  

Vanaf 12.00u is de gezamenlijke kerstviering voorbij. Enkele groepen hebben op eigen 

initiatief een lunchactiviteit georganiseerd. Voor vragen hierover, kunt u zich richten tot 
de betreffende leerkracht. 

 Groep 3 en 4, Sinterklaas op bezoek 
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Vanuit de parochie 

Kerststalletjes maken  

Woensdag 21 december 13.30-15.00 uur 

 

Op woensdagmiddag 21 december organiseert kinderclub de Schaapskooi een middag 

voor de jeugd van de basisschool in het parochiecentrum. Tijdens deze middag gaan we 

kerststalletjes timmeren van hout. Na afloop mogen de kinderen de zelfgemaakte 

kerststal mee naar huis nemen. De middag begint om 13.30 uur en duurt tot 15.00 uur. 

Alle materialen zijn aanwezig. De kinderen hoeven alleen een hamer mee te nemen.  

 

Kerstgezinsviering met kerstspel 

Zaterdag 24 december 17.00 uur 

 

Op 24 december om 17.00 u. vieren we Kerstmis in onze kerk tijdens een gezinsviering 

met kerstspel. We willen graag zoveel mogelijk kinderen actief betrekken bij deze 

feestelijke viering zodat het ook écht een kinderviering wordt. We zijn op zoek naar 

kinderen die mee willen doen met het kerstspel en naar kinderen die willen lezen, 

collecteren of zingen. U kunt uw kind hiervoor aanmelden bij: dorris.rijnen@jozef-

parochie.nl 

 

Driekoningenzingen  

Vrijdag 6 januari 2017 

 

Wat gaan we dit jaar doen? 

De collectebussen kunnen vanaf 10 uur opgehaald worden in Park Stanislaus. Tussen 10 

en 11 organiseert kinderclub de Schaapskooi daar een knutseluurtje. We gaan kronen, 

lampionnen en sterren maken, het verhaal vertellen over de betekenis en de traditie van 

het  Driekoningenfeest en we gaan liedjes zingen/oefenen. 

Daarna kunnen de kinderen in groepjes de hele middag langs de deuren gaan om te 

zingen en geld op te halen voor Pater Theo Raaijmackers. Na het zingen bij de huizen 

kunnen de koningen hun mooie kleren en hun liedje aan een jury laten zien. De kinderen 

worden daarvoor tussen 15 en 16 uur  terug verwacht bij Park Stanislaus. Elk kind dat 

meedoet krijgt een verrassing en ieder kind maakt evenveel kans op het winnen van 

mooie prijzen. 

 

 

Op de website 
Groep 3 Chantal: Bezoek aan het Sinterklaas kasteel 

Foto’s algemeen: Sinterklaas groep 3 en 4 
Bijlage 1: Informatie Kerstviering 22 december 2016  
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