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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN  GEVOEL 
wjw 8 week 48, 30 november 2018 

 

 
5 december 
7 december 
12 december, 12.00 uur 
20 december 
 
21 december t/m 4 januari 
 

  
                                Sinterklaas 
                                School in kerststemming brengen, hulp gevraagd,     

Afscheidsmoment voor ouders om juf Hetty gedag te zeggen 
Kinderen zijn donderdagmiddag vrij i.v.m. de musical                      
Kerstmusical voor ouders en kinderen 
Op 21 december om 12.00 uur begint de kerstvakantie voor de kinderen 

 
 
Beste ouders, 
 
Sinterklaas is inmiddels weer in het land en je merkt de energie in de school. Een deel van de speelzaal is ingericht als 
pepernotenfabriek. Achter de schermen zijn de ouders van de oudervereniging heel hard aan het werk. De pyjama 
avond voor de onderbouwgroepen was weer een succes. De kinderen mochten in pyjama naar school en werden 
vermaakt door de pieten. Iedereen mocht gisteren zijn schoen zetten en de rommelpieten zijn langs geweest. Dit zult u 
ook vast thuis van de kinderen horen of hebben gehoord. 
Maandag zijn wij tijdens de studiedag weer aan de slag gegaan met The Leader in Me, waarmee wij werken aan 

eigenaarschap. Het is werken aan jezelf en aan jouw keuzes, verantwoordelijk en doelgerichtheid en dan kijken naar de 
ander en jouw relaties met anderen. Dit zonder lesboek maar met voorbeeldgedrag binnen de praktijk van alledag.  
Helaas hebben wij dinsdag i.v.m. drie zieke leerkrachten moeten besluiten om ouders te vragen om hun kinderen thuis 
te houden. Wij willen deze ouders in ieder geval bedanken voor hun medewerking en begrip! 
 
Conny en Marca 
 
 
Kerstmusical 
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor de kerstmusical op donderdagavond 20 december. In verband met het vele 
werk hebben wij besloten dat de kinderen donderdagmiddag vrij zijn, zodat alles klaar kan worden gezet voor de avond. 
Mocht u voor deze middag geen opvang hebben, dan kunt u dit aan de leerkracht doorgeven.  
 
 
Speculaasactie 
Wij willen starten met een actie voor de school. Wij hebben dit voorbeeld van een andere school waar het als een leuke 
actie werd ervaren. De vraag aan de kinderen is of zij pakken speculaasjes kunnen verkopen. Het is vergelijkbaar met de 
kinderpostzegelactie. Kinderen krijgen een bestellijst mee, waar zij de namen en adressen op kunnen invullen. Als 
mensen speculaasjes kopen is het de bedoeling dat ze gelijk betalen. Wij hopen hiermee geld te verzamelen dat een 
aanvulling kan zijn op het onderwijs aan de kinderen.  
In de mail vindt u de brief met informatie en de intekenlijst. Wij hebben het oudste kind van het gezin de brief met 
intekenlijst meegegeven. Zelf kunt u besluiten of u per kind of per familie een intekenlijst gebruikt. Mocht u nog een lijst 
willen dan kunt u deze bij de leerkracht ophalen of zelf uitprinten. 
 
 
Hulpouders gevraagd 
Op vrijdagmorgen 7 december zal de oudervereniging vanaf half negen weer de school in kerststemming brengen. 
Daarom is het fijn als er veel ouders kunnen helpen, want vele handen maken licht werk. Kunt u helpen, dan is het 
handig als u zich aanmeldt via orrh@hendrik-boogaard.nl  
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Kerstkaartenactie  
Kerst vier je vaak samen met familie en vrienden. Maar helaas geldt dit niet voor veel ouderen. Eén miljoen ouderen in 
Nederland zijn eenzaam. Dit is 1 op de 4 ouderen! In iedere straat woont dus wel een eenzame oudere, ook bij u. Zo’n 
200.000 ouderen zijn zelfs helemaal alleen met de feestdagen. 
Door deze mensen een kaartje te sturen voelen zij zich een beetje minder alleen. Het Nationaal Ouderenfonds en PostNL 
organiseren daarom samen een kerstkaartenactie. 
In voorgaande jaren is gebleken dat ouderen het op prijs stellen om een kaartje terug te sturen. Sta je open voor dit 
contact, laat dan je adres op de envelop of de kaart achter. En wie weet heb je er een penvriend bij… 

Stuur een kerstkaart! Hoe werkt het? 

 Schrijf vóór 18 december een mooie kerstgroet. 

 Plak er een postzegel of Decemberzegel op. 

In onze hal staat vanaf maandag 10 december een week lang, een doos waarin wij de kaarten zullen verzamelen. Wij 
sturen de kaarten die in de doos zitten op vrijdag 14 december naar Het Nationaal Ouderenfonds. 
 
 

 

 


