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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o MR/SR vergadering 

o Kerststukjes maken 

o Inzamelen Voedselbank 

 

MR/SR vergadering 

Op 13 december staat de volgende vergadering van MR/SR gepland, vanwege de Covid-19 

maatregelen is deze vergadering online.  Op de agenda staat onder andere: terugkoppeling studiedag 

6 december en schoolgids 2022-2023.  

 

Kerststukjes maken  

Donderdagmiddag 23 december gaan we met alle kinderen kerststukjes maken 

(ieder in de eigen groep). We willen vragen of uw kind (22 of 23 december) 

hiervoor het volgende mee zou willen brengen: een bakje/potje, kerstgroen 

(dennentakjes, mos), kerstversiering (kleine kerstballen, dennenappeltjes en 

andere decoratie). Mocht u thuis extra kerstgroen of versiering hebben, dan 

mag uw kind ook wat extra’s meenemen voor een ander kind. Voor oase wordt 

gezorgd. De kinderen mogen het kerststukje hierna mee naar huis nemen. Het zou een mooie 

kerstgedachte zijn als uw kind dit kerststukje kan geven aan iemand in de omgeving die dit kan 

gebruiken (oma of opa, zieke buurman of kennis). 

Samen maken we het verschil, zeker deze kerst. 

 

Inzamelen Voedselbank  
Ook dit jaar willen we mensen die het nodig 
hebben, een steuntje in de rug geven, met het 
inzamelen van voedsel voor de Voedselbank 
Veldhoven. Zo kunnen we, zeker in deze 
bijzondere tijd, ervoor zorgen dat deze kerst 
voor iedereen een ‘lichtpuntje’ mag zijn. Stichting Voedselbank Veldhoven verstrekt wekelijks een 
gratis voedselpakket aan mensen die behoeftig zijn en onder de armoedegrens (moeten) leven. 
Vanaf dinsdag 7 december tot en met donderdag 23 december) kunt u producten, die u kunt missen, 
meegeven aan uw kind. Elke groep zamelt deze producten in voor de Voedselbank. Het gaat hierbij 
om houdbare, verpakte producten zoals rijst, pasta, thee, jam, soep in blik, groenten in blik e.d. (Zie 
folder in de bijlage) Vrijdag 24 december wordt onze verzameling opgehaald door de Voedselbank 
Veldhoven.  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

 
Nieuwsbrief  
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Nieuws uit de groepen 

   

Groep 1-2 

Wat hebben we genoten van de afgelopen Sinterklaasweken. Het was een 

gezellige, leuke én zeker ook spannende tijd. Donderdag 2 december hebben 

we “gesmuld” van het Sintbezoek samen met zijn twee pieten. Fijn om even 

met de hele groep in de speelzaal dicht bij Sinterklaas te zijn en voor hem op te 

treden. Hij kon mooie woorden over de kinderen en de groep vertellen: de 

luistertaak heeft hij goed overgenomen van Luisterpiet. Dikke duimen voor de 

Sint!  

We zijn verwend met verschillende nieuwe constructiematerialen en spelletjes! 

We hebben er al fijn mee gespeeld! 

Dank U Sinterklaasje… 

Deze week zijn we begonnen met het thema kerst. De kinderen kunnen een echt kerstdiner voor 

elkaar verzorgen in de huishoek. Bij ons mag het nog wel      !  

 

 

Groep 3-4 

Muziekles 

Afgelopen week hebben de kinderen kennis gemaakt tijdens de 

muziekles met boomwhackers. Met deze klankstaven hebben we een 

sinterklaasliedje gespeeld. Dit deden de kinderen erg goed!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstsfeer 

Onze klas is al helemaal in kerstsfeer! We hebben allemaal 

kerststerren gevouwen en deze zijn vervolgens aan het plafond 

gehangen. Het ziet er nu erg gezellig uit.  
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Groep 5-6 

Van Sint naar Kerst, zo gedaan! Afgelopen donderdag hebben we Sintviering gehad, op dinsdag stond 

de kerstboom al. Wat een gezelligheid in de decembermaand! 

 

          
 

Percussiebende! Meester Pieter van Art4U komt de komende tijd in de groep om ons meer te leren 

over percussie. Daarbij neemt hij de gekste instrumenten mee. Zo hebben we kennisgemaakt maakt 

de VibraSlab en het wasbord! De komende weken gaan we daar echt muziek mee maken! 

 

          
 

 

 

 

Bijlage: 

o Folder Voedselbank 

 

 

 

 

 


