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AGENDA dec./jan. 
 
Di. 12 dec.  Stakingsdag 
Wo. 20 dec. Kerstviering aanvang 18.30 uur.                        

Vanaf 19.15 uur “warme” ontvangst op het plein 
Vr. 22 dec.   ’s Middags alle kinderen vrij 
Ma. 25 dec. t/m  Kerstvakantie 
Vr. 5 jan.   Vreugde vuur achter de molen  

Aanvang: 17.00 uur 
Di. 23 jan.  ColumBus 
Wo. 24 jan. Veerse Voosleesdag 
Vr. 9 febr.  Uitgave 1e rapport 
 
 

 
 
 
Di. 13 febr. Gezamenlijke avond rapportgesprekken 
Wo. 14 febr. Juffenfeest groep 3 
Do. 15 febr. Juffenfeest groep 7/8 
Vr. 16 febr. ’s Middags alle kinderen vrij 
Ma. 19 febr. t/m  Voorjaarsvakantie 
Vr. 23 febr.  
 
 
 
 
 

Kerst 

Sinterklaas is weer vertrokken en kerst kondigt zich alweer aan! De kinderen hebben 
genoten van alle Sinterklaasactiviteiten van de afgelopen weken en natuurlijk het bezoek 
van de Sint en zijn Pieten aan onze school. Het was een mooi feest! 
De komende periode gaan we ons richten op kerst. We sluiten af met de kerstviering in de 
klassen op woensdagavond 20 december. We starten om 18.30 uur.  
Dit jaar mogen de ouder(s)/verzorger(s)/opa’s/oma’s weer mee komen in de groepen  
1 t/m 3. Vanwege het feit dat de ruimte in de klas beperkt is, mogen dit er maximaal 2 per 
kind zijn. Voor de kinderen van de onderbouw duurt de kerstviering tot ongeveer 19.15 uur.  
Voor de andere groepen is de eindtijd 19.30 uur.  
Buiten op het schoolplein is er weer een “warme” ontvangst voor alle ouders, kinderen en 
belangstellenden. Iedereen is natuurlijk welkom!  
De kinderen uit groep 7/8 verkopen iets lekkers voor het goede doel waar we dit jaar voor 
sparen. Zoals u weet is dit de Nierstichting. De warme drankjes zijn gratis! 
  

EU-schoolfruit 
Drie keer in de week worden de kinderen getrakteerd op fruit/groente in de ochtendpauze. 
Op deze manier proberen we gezonde eetgewoontes bij de kinderen te stimuleren.  
En dat lukt! Wanneer kinderen een keer iets niet lusten, proberen ze toch altijd een paar 
hapjes te nemen. Voor sommige kinderen is het aangeboden fruit echter te weinig om de 
trek te stillen. Daarom mogen deze kinderen voortaan extra fruit of een boterham 
meenemen. 
 

              

 



Voor- en naschoolse opvang 
Op onze school hebben we de unieke situatie voor ouders en kinderen om gratis voor- en 
naschoolse opvang aan te kunnen bieden, dankzij de sponsoring van OOS International. 
Voorwaarde is: Dit geldt alleen voor de momenten waarop beide ouders/verzorgers werken! 
Sinds dit jaar is er ook opvang in de schoolvakanties m.u.v. de woensdag. Het is altijd goed 
om na verloop van tijd zaken te evalueren en zo nodig bij te stellen.  
Het blijkt dat sommige ouders niet volgens de afspraken hun kind(eren) aan- en afmelden. 
Dat kan het gevolg geven dat er de ene keer te veel en de andere keer te weinig leidsters 
aanwezig zijn. Daarnaast waren er in de zomervakantie verschillende momenten dat de 
bezetting heel laag was.  
Daarom maken we enkele aanpassingen om de opvang ook volgend jaar mogelijk te kunnen 
blijven maken. Hieronder de zaken op een rij: 

 Aan- en afmelden kinderen via de mail voor uiterlijk 19.00 uur ’s avonds; 

 Daarin duidelijk de opvangtijden vermelden; 

 Via het nieuwe mailadres: kinderopvangwegwijzer@primas-scholengroep.nl 

 De opvang is alleen toegestaan op de momenten wanneer beide ouder(s) 
verzorger(s) werken; 

 In de zomervakantie is de opvang de middelste 2 weken gesloten; 

 Opgave voor vakanties dienen uiterlijk 2 weken voor de aanvang van een vakantie 
plaats te vinden. Op basis van deze gegevens wordt het aantal leidsters geregeld.     
Bij opgave na deze 2 weken is opvang niet gegarandeerd. 

 Opvang in de schoolvakanties is alleen mogelijk wanneer er minimaal 3 kinderen zijn 
aangemeld. Wanneer er minder dan 3 kinderen zijn worden de betreffende ouders 
tijdig ingelicht. 

 
Opvang tijdens stakingsdag 
OOS International heeft aangeboden de bekostiging voor de opvang van 12 december op 
zich te willen nemen voor kinderen waarvan het de ouders niet lukt om op andere wijze 
opvang te realiseren. Een mooi initiatief! 
Aanmelding via mailadres: kinderopvangwegwijzer@primas-scholengroep.nl 

 
Wetenswaardigheden 

 Sem en Lexie hebben namens alle kinderen de opbrengst van de maandaggelden  
(€ 400,00!) overhandigd aan Theo Sinke en Jaap Geerse voor het NOAD project in 
Pakistan. 

 

 Maar liefst 60 schoenendozen zijn er door de kinderen gevuld en gaan op transport 
naar kinderen die hier heel blij mee zullen zijn!                                                                                                    
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 De nieuwe dorpsboomgaard De Bogerd is feestelijk aangeplant door de enthousiaste 
kinderen uit groep 7/8. Ze kwamen zelfs op het journaal bij Omroep Zeeland. 
 

 Op onze website(cbswegwijzer.nl) staan weer nieuwe foto’s van o.a. het Sinterklaas 
bezoek! U kunt ze vinden onder het kopje Groepen. Daarna op de gewenste groep 
klikken en vervolgens de blauwe stip OneDrive activeren. 
 

 Jolanda Riemens, werkzaam in de BSO, heeft aangegeven dat zij per 1 januari gaat 
stoppen. Zij vindt het werk hartstikke leuk om te doen, maar ze wil graag meer tijd 
hebben voor andere zaken. Dat begrijpen we natuurlijk, al vinden we het jammer. 
We kennen haar als een betrokken en warme persoonlijkheid en wensen haar alle 
goeds!  
 

 Marie Louise van Mierlo-Maasdam neemt vanaf januari de taken van Jolanda in de 
groep over. Wij wensen haar alvast veel plezier! 
 

 Onze school organiseert in samenwerking met de Oranje vereniging op vrijdag            
5 januari een Vreugdevuur op het maïsveld achter de molen De Jonge Johannes.     
Vanaf 10.00 uur worden kerstbomen door het dorp opgehaald met een kar.  
Kinderen kunnen zelf kerstbomen tussen 10.00 uur-13.00 uur naar de Zandput 
brengen. Zij krijgen voor elke kerstboom een lootje, waarmee ze kans maken op een 
prijsje. Vanaf 16.45 uur zijn op het maïsveld achter de molen warme drankjes voor 
jong en oud te verkrijgen. Om 17.00 uur wordt het Vreugdevuur ontstoken. 
Nadere info volgt middels een flyer. 

 
 

Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 


