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Nieuwsbrief  december 2022  

Dromen. 
Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen gaat, als ze vertellen wat 
er kan veranderen, dan delen ze hun dromen met elkaar. Lang geleden deed de profeet Jesaja dat 
ook. Hij vertelde aan de mensen in zijn land dat er een nieuwe koning zou komen, die vrede en geluk 
zou brengen. De hele wereld zou erdoor veranderen zei Jesaja; zelfs de dieren zouden in vrede 
samenleven. Op weg naar kerst lezen we opnieuw over het visioen van Jesaja. Met dat visioen in 
gedachten lezen we over de priester Zacharias, die bezoek krijgt van een engel. En we horen over 
Maria, de jonge vrouw uit Nazareth die van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van Jezus 
wordt. Jezus zal de koning zijn die vrede brengt-zo wordt het visioen van Jesaja waar. 
 
'Droom met me mee,’ is het thema van deze adventstijd. De kinderen maken kennis met Bijbelse 
dromen van vrede en geluk, en delen ook hun eigen dromen met elkaar. Door mee te dromen van 
een eerlijke rechtvaardige wereld kunnen we samen de wereld mooier maken. 
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Mr. 
De MR, bestaande uit 3 leerkrachten en 3 ouders, vergaderen 4 keer per jaar. Op 11 oktober j.l. vond 
de eerste vergadering plaats. Tijdens dit overleg zijn de vaste punten uit het Jaarplan ‘22-‘23 
doorgenomen. Je kunt hier denken aan verzuimbeleid, begroting, schoolgids en de jaarrekening. De 
MR heeft hier geen inspraak in, maar wel inzage en advies. Verder zijn de thema’s: mediawijsheid, 
het mobiele media lab en een informatieavond: kanjertraining voor ouders besproken. Ook het 
thema ‘Volgende school’ voor groep 8 is besproken. In Parro krijgen de ouders hierover informatie 
zoals, open dagen en uitjes met de klas. Mochten er toch nog vragen of twijfels zijn, dan kan de 
leerkracht hiervoor altijd benaderd worden. Wilt u na het lezen van deze samenvatting de volledige 
notulen inzien? Deze kunt u opvragen bij de MR ouders: Linda van Marle, Annet Schlepers of Janneke 
Janssen. De volgende vergadering vindt plaats op 26 januari. 
 
 

Beweegwijs 
 
Er is een speciale cursus 
geweest voor bewegen op 
het plein met de kleuters. 
We hebben de 
beweegparcoursen meteen 
uitgeprobeerd in de pauze. 
De kinderen waren erg 
enthousiast. 
 
 
 
 
 
 

Sinterklaas. 
Op maandag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest bij ons op school. De kinderen 
mogen die dag verkleed op school komen. De inloop vervalt op deze dag. De kinderen 
worden om 8.30 uur op school verwacht. We halen ze dan op bij de deur. We starten in de 
klas. Daarna gaan we met de groepen naar buiten voor de ontvangst van Sinterklaas waarna 
we het Sinterklaasfeest verder vieren in school.  
Denkt u nog even aan de bijdrage voor het cadeautje? 
 

 
 

 



 

Bezoek aan het Rijksmuseum. 
Op 8 december gaan de kinderen  van groep 7 en 8 op bezoek naar het Rijksmuseum. 
Nadere informatie ontvangt u van de groepsleerkracht. 
 
 

Kerstviering. 
Op donderdag 22 december vieren we kerst op school met de kinderen. De leerlingen eten 
deze dag allemaal op school. De viering is dit jaar zonder ouders. Meer informatie volgt zo 
spoedig mogelijk. 
 

 
 
 
 

Afwezigheid Lidy Tuin. 
Onze directeur Lidy Tuin blijft voorlopig nog voor 50% werken. Zij is herstellende van een nekhernia 
en is genoodzaakt een stap terug te doen. Ze blijft voor iedereen bereikbaar op haar 06 nummer, of 
via Parro.  
 
 
 

Nieuwe schoolapp PARRO 
 
Inmiddels is de app Parro volop in gebruik. We merken dat het een goed 
communicatiemiddel is tussen u en school. Mocht uw kind absent zijn, dan 
kunt u dat voortaan via een privé-bericht naar de leerkracht van uw kind 
sturen. Zo is zij of hij meteen op de hoogte van de afwezigheid van uw kind. 
 
 
 

 
 

Broodschool/overblijven 
Lijkt het u leuk om als overblijfvrijwilliger een middag in de  week 
mee te draaien in het overblijfteam tegen een kleine vergoeding, 
dan kunt u contact opnemen met Lidy Tuin 
lidytuin@cnbswegwijzer.nl /0523-683053. Het overblijven is van 
12.00 uur tot 13.00 uur. Voor meer informatie kunt u natuurlijk 
altijd even bellen.  
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Belangrijke data: 
datum activiteiten 

01-12-2022 Voorlichting De Nieuwe Veste op de Wegwijzer in groep 8 

05-12-2022 Sinterklaas 

06-12-2022 Jeugdagent op bezoek 

07-12-2022 Bestuursvergadering 

08-12-2022 Bezoek Rijksmuseum 7/8 

22-12-2022 Kerstviering 

24-12-2022 t/m 
08-01-2022 

Kerstvakantie 

11-01-2022 Bestuursvergadering 

  

 Zie ook de kalender in Parro en de kalender op onze site! 

 

Houd de kalender op de site/Parro regelmatig in de gaten, er kunnen zich altijd wijzigingen 
voordoen in de loop van de nieuwsbriefperiode!!!!! 

 

Info voor de nieuwe nieuwsbrief kunt u een week voor de 1e van de maand sturen naar  
info@cnbswegwijzer.nl 

 

Info voor het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u sturen naar  info@cnbswegwijzer.nl. Graag 
in jpg, png of pdf formaat aanleveren. 

 

Voor uw reclame op het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u contact opnemen met Lidy Tuin, 
tel: 0523-683053 of per mail: info@cnbswegwijzer.nl 
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Gebruikt u onze nieuwe schoolapp Parro al? Vraag de leerkracht van uw kind om toegang! 

 

 

mailto:info@cnbswegwijzer.nl
https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/
https://www.cnbswegwijzer.nl/


 


