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KALENDER DECEMBER 
2 december Technieklokaal groep 7-8 
5 december Sinterklaasfeest 
6 december Dorpsböke groep 4-5-6 
12 december Leerlingenraad  
12 december Dorpsböke groep 7-8 
18 december Kerstviering PCO 10:30 uur 
19 december Dorpsböke groep 1-2-3 
19 december Kerstdiner 17:00 – 19:00 uur 
20 december Leerlingen vanaf 12:00 uur vrij  
  Start kerstvakantie 

 

KALENDER JANUARI 
6 januari Hoofdluiscontrole 
9 januari Dorpsböke groep 4-5-6 
15 januari Inloopspreekuur GGD 8:30 uur 
15 januari Groep 2 schoolarts 
16 januari Dorpsböke groep 7-8 
17 januari Open dag Zone College 
22 januari Starten de nationale  
                          voorleesdagen t/m 1 februari 
23 januari Dorpsböke groep 1-2-3 
25 januari Open dag Staring College 
30 januari Dorpsböke groep 4-5-6 
  

 

 
Bezoek Sint 
Op donderdagmorgen 5 december brengt de 
Sinterklaas een bezoek aan onze school. Om de 
Sint en zijn knechten een hartelijk welkom te 
heten moeten alle kinderen om 10 voor half 9 
op school zijn. Het bezoek begint om half 9. 
De Sint komt in alle groepen en bij de Peuters-
peelzaal.  
Om 11:50 uur gaan alle kinderen naar buiten 
om de Sint uit te zwaaien, zodat hij om 12 uur 
kan vertrekken.  
Alle leerlingen gaan naar school tot 14:00 uur. 
 
 
 
 

Kerstknutselochtend  
Maandagochtend 9 december is het weer zo-
ver: Onze jaarlijkse kerstknutsel workshops! De 
kinderen maken op deze dag een aantal crea-
tieve werkjes en daarvoor vragen wij u enkele 
materialen van thuis mee te nemen. Verzoek 
om onderstaande aanwijzingen even GOED 
door te lezen! Dit om teleurstelling bij de kin-
deren te voorkomen…  
• Een potje met daarin op maat gesneden natte 
oase. Deze oase graag thuis al nat maken door 
hem de avond ervoor in het water te leggen 
(anders is de alleen de buitenste rand maar 
nat…).  
• Kerstgroen om een kerststukje mee te ma-
ken. Graag ook een aantal dezelfde takjes, zo-
dat we deze helemaal rond kunnen steken. 
Voor groep 1 t/m 4 de takjes al een beetje op 
maat knippen.  
• Snoeischaar voor de kinderen van groep 5 
t/m 8  
• Versieringen voor in een kerststukje, bijv. 
kerstballetjes (klein), slingertjes, strikjes o.i.d. 
Thuis alvast aan deze versieringen een stukje 
binddraad, zodat we ze makkelijk in het oase 
kunnen prikken.  
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• Een blank, schoon, glazen potje (zonder dek-
sel) bijv. een groente potje, met daar in een 
werkend ELEKTRISCH waxinelichtje. 
• Een mini terra-cotta 
potje (€0,39 pst bij o.a. de 
Intratuin). 
 
Zorg dat alle spulletjes zijn 
VOORZIEN VAN NAAM!  
De materialen kunnen 
maandagochtend 9 de-
cember in een plastic tas (ook voorzien van 
naam!) in het speellokaal neer worden gezet. 
 
Kerstviering PCO 
Op woensdag 18 december om 10.00 uur is er 
een kerstviering van de PCO. Deze viering is 
voorbereid door de kinderen die godsdienst 
volgen en zal ongeveer 45 minuten duren. De 
kinderen van groep godsdienst zijn druk bezig 
om de liedjes en de tekst van de  musical in te 
studeren. De musical heet:  "Hé, tel je mee?" 
En er wordt wat afgeteld in Bethlehem:  keizer 
Augustus wil weten hoeveel mensen in zijn rijk 
wonen, de herders willen weten of ze alle 
schapen nog hebben en zo belanden we al tel-
lend in het kerstverhaal. Het is natuurlijk erg 
leuk als er ook publiek is als je zo druk geoe-
fend hebt. Daarom worden alle kinderen van 
school uitgenodigd om te komen kijken. Ook 
ouders zijn welkom om deze viering mee te 
maken. 
Met vriendelijke groet,  
Ria Morssink 
 

Donderdag 19 december  
Op donderdagmiddag 19 december hebben 
alle leerlingen tot 14:00 uur school.  
Op donderdagavond 19 december worden alle 
kinderen om 17:00 uur in de klas verwacht. 
Hier is eerst een knus samenzijn. Daarna heb-
ben we het kerstdiner in de groepen.  
Om 19:00 uur is het kerstdiner afgelopen.  
 
Alle ouders worden door de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad uitgenodigd voor een 
hapje en een drankje.  
Voor verdere informatie ontvangt u een brief 
van de ouderraad. Ouders worden om 18:15 
uur uitgenodigd in het speellokaal.  
 
Vrijdag 20 december  
Vrijdag 20 december hebben alle leerlingen tot 
12:00 uur school.  
Daarna start de kerstvakantie en zien we ieder-
een graag op maandag 6 januari weer terug. 
 
Vanuit de leerlingenraad: 
In onze vorige nieuws-
brief hebben de leer-
lingen van de leerlingen-
raad u gevraagd mee te 
sparen met kiwi stickers. 
Er kwamen massaal stic-
kers binnen waarvoor onze dank! 
In totaal hebben wij 300 stickers kunnen inzen-
den, dit betekent dat er 20 ballen zijn gespaard 
voor de school. Deze ballen zullen wij aan de 
start van 2020 mogen ontvangen. Hierover 
houdt de leerlingenraad u op de hoogte.  

Vanuit OPONOA: 
Directeur Onderwijsteam 1, Karin Tankink, is 
met ingang van dit schooljaar met pre pensioen 
gegaan. Een en ander heeft echter geen conse-
quenties voor het construct werken in onder-
wijsteams. Onderwijsteam 1 blijft dus gewoon 
bestaan en elke school houdt een locatie coör-
dinator. Directeur Onderwijsteam Co van 
Schaik zal met ingang van 1 januari naast on-
derwijsteam 4 ook onderwijsteam 1 voor zijn 
rekening nemen. 

Gezien de Krimp (minder leerlingen, dus min-
der inkomsten) is ervoor gekozen om de finan-
ciële consequenties niet ten laste te brengen 
bij het onderwijzend personeel (o.a. leerkrach-
ten en onderwijsassistenten), maar een verso-
bering in het management toe te passen.  

Concreet betekent dit, dat de organisatie in de 
nabije toekomst uit 1 lid CvB (College van Be-
stuur), 2 directeuren onderwijsteams, vier on-
derwijsteams en de locatie coördinatoren zoals 
we die nu ook kennen zal bestaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tot slot namens het team van O.B.S. G.A van 
der Lugtschool 

 
 
 
 


