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NIEUWS

Laatste week voor de kerst
Volgende week is het de laatste week voor de kerstvakantie. De week ziet er zo uit:

● Maandag 19 december: gewone schooldag met ‘s middags schoolschaatsen;

● Dinsdag 20 december: gewone schooldag EN ‘s avonds de Kerstwandeling voor de gehele

school. Zie ook bericht hieronder. Wij verwachten natuurlijk alle kinderen met hun

ouders/verzorgers;

● Woensdag 21 december: gewoon school;

● Donderdag 22 december: gewoon start om 8.30 uur, waarna de kinderen in hun eigen groep

een Kerstontbijt hebben met daarna een Kerstviering in hun eigen groep. De rest van de dag

hebben de leerlingen gewoon les en ook gezellige kerstactiviteiten.

● Vrijdag 23 december: start kerstvakantie (leerlingen zijn VRIJ).

Geboren (1)
Op 18 november 2022 is in het gezin van Harm en Helena Bongers een lief zusje geboren. Haar naam

is Evi. En daarmee een zusje voor Harm jr. (groep 3). Namens de school: van harte gelukgewenst met

Evi, en de zegen van God voor Evi toegewenst!

Geboren (2)
Op 8 december 2022 is Kaeden Quinn Cornelissen geboren. De zoon van Jeffrey en Laura

Cornelissen, en een broertje voor Loïs en Jaydee! Namens de school: van harte gelukgewenst met

Kaeden en de zegen van God toegewenst voor de kleine man!

Van het Luizenteam
Afgelopen maandagmiddag heeft (opnieuw) een luiscontrole plaatsgevonden. Gelukkig: de school is

luis-vrij! Na de kerstvakantie is er weer opnieuw een luiscontrole.



Schoolschaatsen 19 en 20 december

Aankomende maandag 19 december en dinsdag 20 december zijn wij als school ingeloot om te gaan

schoolschaatsen. Dit zal op de ijsbaan zijn in Mijdrecht. Op maandag de groepen 5 en 8 en op

dinsdag groep 6-7. We zullen schaatsen van 12.30 uur tot 14.00 uur. Via uw leerkracht bent u over

een en ander geïnformeerd.

Winterkleding voor Oekraine
In Oekraïne is de winter begonnen met vorst en sneeuw. Veel mensen hebben geen verwarming meer

stroom of gas. Er is een grote behoefte aan warme winterkleding, winterjassen, plaids, mutsen,

wanten, sjaals ed. Een aantal Oekraïners die in Vinkeveen wonen zamelen deze spullen in. Heeft u

nog spullen over die schoon en heel zijn dan willen zij ze graag hebben. Voor de kerst vertrekt er nog

een transport naar Oekraïne. U mag uw bijdrage op de tribune neerzetten. Hartelijk dank vast! Fijn dat

er goed gebruik van wordt gemaakt!

Volkskerstzang-Vinkeveen
Aanstaande maandag 19 december om 19.30 uur is de Volkskerstzang van Vinkeveen in de

katholieke kerk van Vinkeveen.

De kinderen van het kinderkoor worden om uiterlijk 18.00 uur verwacht in de katholieke kerk van

Vinkeveen. Daar worden ze opgevangen en gaan dan nog even een keer de liedjes oefenen, kijken

waar ze moeten staan en zitten en het op en af lopen even oefenen. Daarna is het wachten tot de kerk

vol stroomt en gaat het kinderkoor uiteindelijk ook de kerk in.

We zien uit naar de Volkskerstzang en zijn benieuwd wat het kinderkoor ons te brengen heeft! En

natuurlijk hopen we dat u als ouders/verzorgers er ook allemaal bent.

Iedereen is welkom!

Kerst-2022 “Op weg naar Bethlehem”
Dinsdagavond 20 december 2022: Kerstwandeling-de Schakel. We verwachten de hele school!

Deze avond loopt u samen met uw kind, in een groep, een korte route (rondje

Dodaarslaan ). Tijdens de wandeling komt u langs verschillende taferelen uit het

Kerstverhaal.

Om met uw kind deel te nemen aan de wandeling moet u zich opgeven. Dat kan

via onderstaande link. U kunt dan ook een voorkeur voor een starttijd aangeven..

https://forms.gle/3mQGkSkrRKutQWhX7 Fijn dat veel ouders zich al hebben

opgegeven dit kan alleen vandaag nog.

U krijgt zaterdag uw vertrektijd te horen, dit is zoveel mogelijk de tijd die u
hebt opgegeven maar kan ook 10 minuutjes later zijn.

https://forms.gle/3mQGkSkrRKutQWhX7


In het kader van veiligheid dient u als ouder/verzorger met uw kind/kinderen mee te lopen, maar

natuurlijk kan dat ook een opa/opa/tante/oom zijn.....

Uw kind krijgt dinsdag een lampion mee, deze mag hij/zij dinsdagavond naar de wandeling

meenemen. Het stokje/lampje willen we woensdag graag weer terug ontvangen op school.

Schoolfruit voor komende week

AGENDA

Agenda tot de kerstvakantie

Dinsdag 20 december, 18.00 uur Kerstviering school

Donderdag 22 december Kerstontbijt in de groepen met aansluitend
Kerstviering

Vrijdag 23 december School VRIJ (begin kerstvakantie)

Maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6
januari 2023

Kerstvakantie

Tenslotte
Allen hartelijk gegroet vanuit de Pijlstaartlaan!

Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur.




