
 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Wat begon de week feestelijk met 

het welkom van Sinterklaas die dit 

jaar met de brandweerauto bij ons op school aankwam. Vorige 

week hebben wij u gemeld dat Smokey midden in de nacht een 

brand had geblust, dit zorgde voor onrust bij de Sint. Gelukkig 

is alles met een sisser afgelopen. Op deze plaats willen wij de 

AC bedanken voor al het werk dat zij verzet hebben deze 

weken. Eerst alles in Sinterklaassfeer brengen en deze week al 

die spullen weer opruimen om direct de school weer in 

kerstsfeer te brengen en de kerstbomen uitdelen. Alle AC-leden 

heel erg bedankt voor jullie inspanningen het hele jaar door, 

maar in het bijzonder deze periode!  

Vandaag was het rustig op school. Vijf groepen 7 en 8 waren een dag met de bus naar 

Amsterdam, naar het Rijksmuseum. Een geweldige ervaring die door de groepen 7A en 8C 

in januari staat gepland.  

We werken nu langzaam richting het Kerstfeest. In deze nieuwsbrief leest u meer over de 

viering ervan. Aanstaande donderdag geeft het schoolkoor o.l.v. juf Loes een mini-concert 

aan de bewoners van Reestoord.  
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De komende weken (t/m 23 

december) staan in het thema 

‘Klein beginnen’. Over hoe iets 

groots heel klein kan beginnen. 

Hoe kan een klein begin 

uitgroeien tot iets groots? 

 

 

 

 

 

Afgelopen dinsdag heeft juf Simone met klas 4B 

de weekopening verzorgd (zie foto hiernaast). 

De eerstvolgende weekopening staat na de 

kerstvakantie gepland op 17 januari en 

wordt verzorgd door 2B met juf Annika en      

juf Dorothea.  

 

 

 

- Het bestellen van de foto’s van de schoolfotograaf?  

(zie nieuwsbrief 7 én nieuwsbrief 11). 

- Het invullen van de enquête (nieuwsbrief 12)? 

 

Woensdag 14 december staat er peuterdans op het 

programma. De eerste ronde start om 9:00 uur; de 

tweede ronde start om 9.30 uur. Deelname aan 

peutergym en -dans is gratis. Een tip voor nieuwe 

ouders en belangstellenden: neem de ingang 

tegenover de beachvlaggen op  

het plein (bij de donkergroene buitenpanelen).   

 

 

 

Reminder – Denken u en jij aan….. 

Bijbelverhalen 

Weekopening 

Peuterdans 



Wij nodigen u, samen met uw kind(eren) van harte uit voor onze kerstviering op 

donderdag 22 december. Dit jaar leidt een wandeling u langs de taferelen van het 

kerstverhaal. De taferelen worden uitgebeeld door teamleden van het Kompas en Kindpunt 

Zuid. Omdat we iedereen optimaal willen laten genieten van dit gebeuren, hebben we de 

gezinnen verdeeld over verschillende aanvangstijden. De onderstaande starttijden zijn voor 

de gezinnen waarvan de achternaam met de aangegeven letters beginnen.  

17:00 uur  - A t/m C   

17:15 uur  - D t/m G  

17:30 uur  - H t/m I 

17:45 uur  - J t/m L 

18:00 uur  - M t/m O 

18:15 uur  - P t/m R 

18:30 uur  - S t/m U 

18:45 uur – V t/m Z 

De verwachting is dat deze wandeling 

ongeveer 30 minuten zal duren.  

We ontvangen u graag bij het startpunt op het plein. Na afloop van de wandeling kunt u 

nog wat drinken en even napraten. Om 18:30 uur zal het koor optreden.  

We hopen u/jullie allemaal te ontmoeten.  

 

Wij kunnen ons voorstellen dat enkele jongere leerlingen wat later wordt dan normaal op 

donderdagavond. Daarom hanteren wij op vrijdag 23 december in de groepen 1 en 2 een 

vrije inloop van 8.20 – 9.00 uur. Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij.  

 

Op donderdagmorgen 22 december (de dag van het kerstfeest) beginnen wij de dag met 

een kerstontbijt. In de loop van volgende week komen de lijsten bij het lokaal hangen 

waarop u of uw kind kan aangeven wat u meeneemt voor het ontbijt. 

 

 

 

Wij lazen een artikel over fietsverlichting en omdat ook 

de MR verkeer als aandachtspunt heeft, leek het ons 

goed dit met u te delen. Te vaak komen wij in deze tijd 

fietsers tegen in het verkeer met geen of slechte 

verlichting. Wellicht goed om thuis eens te bespreken/ te 

bekijken.  

  

Fietsverlichting 

Bericht Kerst op (rondom) school 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5351524/fietsers-donker-fietsongelukken-verlichting-veilig-verkeer


  

Wij hebben binnen onze school al jaren de (goede) 

gewoonte om met collega’s enkele kerstpakketten te 

vullen voor gezinnen met kinderen bij ons op school, 

waarvan wij weten dat ze moeite hebben om rond te 

komen. Dit doen wij in de periode tussen Sinterklaas en 

Kerst.  

Ook dit jaar willen wij dit gaan doen en wij realiseren 

ons dat er misschien wel meer gezinnen zijn die in 

aanmerking komen, gezien de huidige economische 

situatie waarin meer gezinnen zich bevinden. 

 

Oproep 1 

Om de pakketten aan de juiste gezinnen uit te kunnen delen, kunnen wij uw hulp 

gebruiken. Wanneer u het gevoel hebt dat een kerstpakket zeer welkom is in uw gezin, dan 

mag u dat kenbaar maken via een email aan directiekchetkompas@kindpunt.nl of een 

briefje afgeven aan de groepsleerkracht of iemand van directie.  

Wanneer u van een gezin met leerlingen bij ons op school weet dat een kerstpakket zeer 

welkom is, mag u dit ook via hetzelfde emailadres kenbaar maken. U mag er op 

vertrouwen dat directie zeer vertrouwelijk met deze informatie om zal gaan (van alle 

betrokken partijen). Wij zullen bekijken in welke mate wij elk gezin kunnen voorzien van 

een kerstpakket.  

 

Oproep 2 

Wanneer u het wat ruimer hebt en dit initiatief steunt, mag u zelf iets in deze dozen doen. 

Wat u erin doet mag u zelf bepalen, ter inspiratie hangt er een lijst bij de balie bij Truus. 

Producten voor de pakketten mag u afgeven bij de balie of het directiekantoor. Wij zullen 

ervoor zorgen dat deze producten in de pakketten komen. In de pakketten doen wij alleen 

producten met een lange houdbaarheidsdatum die buiten de koelkast bewaard kunnen 

blijven.  

Wanneer u graag een financiële bijdrage wilt leveren aan de pakketten en u wilt de 

precieze inhoud ervan uit handen geven, dan mag u dit in een enveloppe afgeven aan 

iemand van de directie. Met deze middelen zullen wij dan op het laatst pakketten 

aanvullen met producten waarvan wij denken dat het goed is om die erbij te doen.  

 

Het is voor het eerst dat wij het als school op deze manier organiseren. Wij menen daar 

goed aan te doen in deze tijden. Wij merken ook dat een groot deel van onze collega’s dit 

initiatief steunt. Wij vragen uw vertrouwen in ons bij de organisatie van dit initiatief, ook 

wanneer wij door omstandigheden de organisatie moeten veranderen. Wij kunnen niet 

goed inschatten in welke mate u gehoor geeft aan beide oproepen.  

 

 

 

 

Kerstpakketten 

mailto:directiekchetkompas@kindpunt.nl


 

Groep 7 doet mee aan Missie538. Ze zamelen daarvoor lege 

flessen in. De actie is dit jaar speciaal voor het prinses 

Maximacentrum. Omdat we allemaal wel kinderen kennen 

die te maken krijgen met de vreselijke ziekte kanker, wil 

groep 7 met name zich daarvoor inzetten. De container staat 

bij het lokaal van Groep 7A. De tussenstand na 1 week en 1 

inlevering van de flessen op: €16,05 

Doet u ook mee? 

 

 

 

 

14-12   Peuterdans 

21-12   Peutergym 

22-12   Kerstontbijt om 8.30 uur 

   Kerstfeest vanaf ongeveer 17.00 uur 

23-12   Alle leerlingen om 12.00 uur vrij, start kerstvakantie 

09-01   Eerste schooldag 2023 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 

Flessenactie groep 7 


