
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 9 (  27 november 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger 

 

Vervanging bruggetje 
Sinds vorige week is men bezig met het compleet 
vervangen van het bruggetje over het afwateringskanaal. 
Hierdoor moeten de fietsers en voetgangers 
omrijden/omlopen. We hebben begrepen dat dit 3 tot 4 
weken kan duren. 
We gaan er vanuit dat u met uw kind een veilige route 
bespreekt. 
 

Kerstdiner 
 
Op donderdag 22 december houden we met de kinderen een 
gezellig kerstdiner van 18.00-19.30u.  
Om alles gezellig in te richten voor dit diner zijn de kinderen 
vanaf 12.00u vrij en verwachten wij ze om 18.00u weer  op 
school in feestelijke kleding. Mocht het echt niet mogelijk zijn 
om deze middag oppas voor uw kind te vinden dan zorgen 
wij voor opvang. 
Meer informatie over het kerstdiner volgt nog. 
 

 
 

Kerstkaarten 
Steeds meer kinderen kopen of maken voor al hun klasgenootjes een kerstkaart. 
Voor veel ouders is het onduidelijk of ze daar wel of niet aan mee “moeten” doen, 
hoewel het natuurlijk heel erg leuk is om elkaar goede kerstdagen toe te wensen.  
We willen graag het volgende regelen:  
In elk lokaal is een plaats waar een kind één kerstkaart op mag hangen die voor de 
hele groep is bestemd. Het lokaal krijgt daardoor een feestelijke aankleding en de 
kerstwens is langere tijd zichtbaar aanwezig.  
Natuurlijk is iedereen vrij om meer kerstkaarten te maken of te kopen voor de 
klasgenootjes. Wilt u deze dan buiten school om verspreiden?  
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Nieuwsflits overblijfteam 
Ouders van nieuwe leerlingen die informatie willen hebben over het overblijven  

op onze school kunnen een overblijffolder meenemen. 

Deze staan in een rekje tegenover de witte overblijf brievenbus bij de 

hoofdingang. 

 

Ouders vragen of ze meerdere overblijfkaarten tegelijk kunnen kopen, 

dit mag natuurlijk altijd, als de laatste kaart vol is geven wij hem aan uw kind 

mee. We proberen zeker bij de kleinste kinderen de overblijfkaart in 

de tas of broodtrommel te stoppen. Kosten overblijfkaart € 15.00 voor 12 

strippen. 

 

De poort is vanaf 13.00 uur geopend eerder mogen de kinderen die thuis  

gaan eten niet op het schoolplein.  

 

We willen nogmaals benadrukken dat in overleg met de directie , het team  

en overblijfteam is besloten dat alleen ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, 

kaas, worst, worstenbrood, toast of cracker mee mag worden gegeven 

tijdens het overblijven, dus geen andere koeken, donuts of snoep. Wij streven 

naar een “gezonde school”,  andere lekkernijen graag THUIS eten.  

Wij zorgen iedere dag voor een snoepje en regelmatig voor een andere traktatie. 

 

Groetjes het Overblijfteam. 

 

 
WERELDLICHTJESDAG 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Herdenking voor alle overleden kinderen over de hele wereld, we 
noemen hun namen en steken een lichtje aan, zodat er een lint van 

licht en kracht rond de aarde gaat, om ze nooit meer te vergeten. 
 

 
Zondag  11  DECEMBER 

18.45 UUR 
Monument voor het Overleden Kind 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS 
DE ROONLAAN  WASPIK 

 

 
Iedereen is van harte welkom, hou rekening met het weer. 
Wilt u een naam genoemd hebben, persoonlijk een bijdrage leveren 
door een tekst, gedicht, muziek of info, contact dan: 
 

 

www.yvonneseversafscheid.nl        
yvonnesevers@kpnmail.nl 
06-31269725 

 

Of steek thuis een kaarsje aan om 19.00 uur 
 

http://www.yvonneseversafscheid.nl/
mailto:yvonnesevers@kpnmail.nl

