
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agenda 

 
Maandag 14 december:      3e advent 

 
Vrijdag 18 december:      Kerstviering (vrij om 13:00) 

 
Zaterdag 19 december:      Juf Magda jarig 

          Kerstvakantie t/m 3 januari 
 

Zaterdag 9 januari:      Klusdag (9:00-13:00) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Vrijdag 11 december 2020         Week 50 



 
 
 

Nieuwe schommel  

In het vorige weekbericht kondigden we de plaatsing van de nieuwe schommel aan. 

Afgelopen donderdag zou er gestart worden met de werkzaamheden. Omdat we toch     

nog even wat tijd willen nemen om te kijken naar eventuele andere mogelijkheden   

voor valbescherming/ondergrond zijn deze werkzaamheden tijdelijk uitgesteld.             

Zodra hier meer over duidelijk is houden wij u natuurlijk op de hoogte!  

Schoolbibliotheek 

Gisteren was het dan eindelijk zo ver! Merel Vink van Leesvink kwam de nieuwe  

boeken voor de schoolbibliotheek brengen! Met behulp van een aantal leerlingen           

uit klas 5-6 hebben alle boeken een mooie plek gekregen in de vernieuwde  

boekenkast. (bedankt meester Gerrit!) 

Door de duidelijke stickers op de rug van de boeken is goed te zien wat het genre       

en het leesniveau is.  

We merkten in de oude bibliotheek dat er veel boeken verouderd waren en ook niet 

meer interessant voor de leerlingen om te lezen. We hechten veel waarde aan 

hoogstaand taalonderwijs. Het is dan ook super dat de vernieuwde bibliotheek 

volledig voldoet aan de huidige maatstaven. 

En zeg nu zelf, het ziet er toch fantastisch uit?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliotheek Doetinchem. 

Afgelopen week heb ik een gesprek gehad met :  

Jacqueline Terwijn  
Specialist educatie, coördinator Voorleesexpress, 
jeugd collectioneur Gelderland  

 
Op school hebben wij 2 schoolpassen voor de Bibliotheek West Achterhoek.                  

Daarmee kunnen we per pasje 20 boeken voor 6 weken lenen. Ook kunnen we hierop 

titels reserveren. 

Verder heeft ze nog veel verteld over de vele mogelijkheden en diensten die de             

bieb biedt (leskisten, groepsbezoeken, trainingen etc.). Ik zal dit met het team 

doornemen. Natuurlijk heb ik ook aan Jacqueline doorgegeven dat Marijt onze taal-

lees-specialist is en veel op dit vakgebied via haar loopt!  

Als ouder heeft u misschien ook wat aan de site: www.bibliowijzergelderland.nl.      

Hier staat interessante info over bv. het erfgoedcentrum 'Wiesneus' en hun 

samenwerking met het Stadsmuseum. 

We hopen in de toekomst op een vruchtbare samenwerking! 

 

GGD 

Zo'n 2 a 3 keer per jaar organiseren jeugdzorgverpleegkundigen van de GGD een 

inloopspreekuur voor belangstellende ouders. Wij brengen u daarvan via de 

nieuwsbrief op de hoogte. 

 
Voor 7 en 8 januari zullen de ouders van kleuters en kinderen van klas 1 binnenkort 
een uitnodiging ontvangen voor een zogenoemd 'meet- en weegmoment' 

 

De trage computer van juf Inge.. 

We weten al dat Barbara een duizendpoot 

is, maar zelfs de binnenkant van de 

computer heeft geen geheimen voor haar. 

Ze vervangt hier 'zo maar even' de harde 
schijf! 

                   
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.bibliowijzergelderland.nl/


 
 

 Klusdag 

Op de eerste zaterdag na de kerstvakantie staat er weer een klusdag gepland.                 

Gezien de huidige (en misschien nog volgende) maatregelen zullen we deze dag                 

geen klussen in de school doen. Wel kan er op afstand buiten een hoop gedaan   

worden.  

In het onderstaande overzicht ziet u of u deze klusdag aan de beurt bent. 

We houden even een slag om de arm. Mochten er nieuwe (strengere) maatregelen                 

worden afgekondigd, of moeten we om een andere reden de plannen wijzigen, hoort              

u dit tijdig van ons. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstmis                                             

De zon die het aardeleven de levenskracht 

schenkt, heeft zich teruggetrokken en       

komt maar nauwelijks boven de kim. Het zijn 

nu de sterren en de maan die in dit 

jaargetijde tot de mensen spreken. Al lang, 

heel lang heeft men de bijzondere    

betekenis van het donkerste deel van het 

jaar gevoeld en dit wordt met het 

Midwinterfeest, met het Kerstfeest, 

gevierd. De kerstboom wordt uit het bos             

gehaald naar de huizen, want de spar is de 

boom die groen blijft in de winter.            

De spar heeft het meest behouden van het 

leven uit het voorgaande jaar. De boom 

wordt versierd, want al draagt hij zelf 

geen dennenkaarsjes om zijn levenskracht             

te uiten, wij weten dat die krachten in de 

boom nog leven en van binnen werken om 

straks tot bloei te komen.  

 

 

Za 9 januari 2021  

Lars Lett  

Fos Romme  

Ravi Stevens  

Nevena Wolters  

Noor v/d Sluis   

Cecilia Bakels  

Sem Drowniak  

Mary Lou van Golden  

Mynt van Geel  

  Tristan van Raaij  

Vajèn Teunissen  

Doris Balemans  

Mirthe Monnereau  

 

 

In verband met privacy 

is deze tekst of 

afbeelding niet 

zichtbaar 



 

 

Er worden kaarsen in de kerstboom aangebracht, want al is het buiten duister               

en staat de zon laag, wij weten dat de dagen zullen gaan lengen en dat de natuur 

weer zal gaan ontwaken. We ontstekende kaarsen, zoals er nieuw levenslicht zal 

worden ontstoken als straks in de natuur de planten gaan ontluiken, zoals er            

licht in de mens wordt ontstoken wanneer zij het wezen van de Christus gaan 

begrijpen. 

In de kersttijd moeten de krachten gewekt worden, die voor het nieuwe jaar nodig 
zijn. Daarom is in de donkerste tijd het Kerstkindje geboren in een donkere stal, 
het kindje van Maria dat later opgroeide tot de leraar Jezus. Klein en         
onaanzienlijk was dit kindje in de ruwe kribbe, zoals veel van zuivere oorsprong 
zich van het lagere tot het hogere ontwikkelt. Net zoals uit het onaanzienlijke  
zaad dat in de donkere aarde gelegd wordt, de plant met kleurrijke bloemen of de 
statige boom voortkomt. 

 

Kerstviering op school 

Vrijdag 18 december vieren wij op school het kerstfeest.  
We beginnen de ochtend met een bijeenkomst in de eigen klas.  
In de klas eten we kerstbrood met wat lekkers te drinken erbij en we sluiten de 
ochtend met alle klassen af in de zaal waar we samen liedjes zullen zingen,                
iedere klas een lied laat horen en ook individuele leerlingen iets zullen spelen              
op hun eigen instrument.  
 
Praktisch: 
- De kinderen zijn om 13. 00 uur uit deze dag.  
- Ze mogen ter aanvulling nog wat eigen eten en drinken meenemen. 
-  Voor kinderen met een voedselallergie (we eten kerstbrood, kerstkransjes en 

mandarijnen) graag een vervanging meegeven. 
- Er zijn 2 kleine kerstbomen en 1 grote boom van school over die na 13. 00 

opgehaald kunnen worden. Mail even naar juf Marijt bij interesse: 
m.schoonenboom@vrijeschooldkleineprins.nl 

 

 Periode meetkunde in klas 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


