
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

Wat hebben we een mooi feest gevierd! Sinterklaas en zijn Pieten 

maakten een prachtig entree 

met het snoepcampertje van 

Janneke (moeder van Uma). 

Alle vreemde gebeurtenissen 

van de afgelopen weken 

werden opeens allemaal 

helder, we hadden een 

leerling-Piet op bezoek! Alle 

kinderen en hun (groot)ouders 

genoten van een scherpe Sint 

en enorm gezellige en lenige 

Pieten. Met een prachtig 

cadeau voor de kinderen en 

het team, een mooi en 

toepasselijk gedicht en heerlijk 

strooigoed zijn we allemaal weer flink verwend door de 

Goedheiligman. Tot volgend jaar! 

De laatste 2 weken van dit jaar staan natuurlijk in het teken van 

Kerst. Sint eruit….kerstboom erin… We beginnen deze week met de 

kerstknutselmiddag. De kerstmusical en de kerstmaaltijd staan voor 

volgende week in de planning. We maken er, samen met u, een 

gezellige tijd van! 
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Vrienden van de Overhael  spelen voor Sinterklaas… 
 

Sinterklaas heeft nog maar net het land verlaten, of de volgende 

weldoener meldt zich alweer. 

Vanmorgen heeft Rob Oudman, 

voorzitter van de Stichting Vrienden van 

de Overhael, 5 laptops aan de leerlingen 

overhandigd.  

We gebruiken de laptops intensief bij het 

automatiseren van diverse lees, spelling- 

en rekenstrategieen. Alle ouders die 

bijdragen aan deze zeer gulle gift, heel 

hartelijk dank!  

 

Foto’s en privacy 

 
Een feestmaand als december leent zich natuurlijk uitstekend 

voor het schieten van mooie plaatjes. Denkt u er wel aan dat 

foto’s waar andere personen op staan naast uw eigen kinderen, niet 

geplaatst mogen worden op sociale media, tenzij u hiervoor 

toestemming heeft van alle betrokkenen. Hartelijk dank!  

 

Inzameling en collecte Ethiopie 
 
Voor de kinderen van de familie Tekalegn houden we na afloop 

van de kerstmusical een collecte. De kinderen van groep 7-8 gaan 

dan “met de pet 

rond”. Zij hopen 

natuurlijk op uw 

gulle gift.  

Daarnaast is er 

veel behoefte aan 

spullen voor op de 

school van de 



 

kinderen. Het gaat dan om pennen, (kleur)potloden, gummen, 

gekleurde (vouw)blaadjes, stickertjes en/of ballonnen. Op onze dag 

van de hulpvaardigheid, donderdag 20 december, gaan alle 

groepen een eigen doos versieren en daarna hopelijk vullen met 

zoveel mogelijk spullen voor de kinderen. Deze 4 groepsdozen en de 

opbrengst van de collecte overhandigen we aan Henk Pielage die 

het meeneemt naar Ethiopie. Fijn als u en uw kinderen mee willen 

doen met deze actie. U kunt in de week van 17-20 december uw 

spulletjes bij de leerkracht doneren. Alvast heel hartelijk dank aan 

iedereen!  

 

Start juf Amanda 
 
Na de kerstvakantie blijft meester Huub nog even in groep 7-8. 

Op maandag 28 januari neemt juf Amanda het weer over van Huub. 

Amanda zal van maandag tot en met donderdag voor de groep 

staan. Op vrijdag geeft juf Edith les aan groep 7-8.  

 

Kerstmusical 
 
Woensdag 19 december organiseren we de uitvoering van de 

kerstmusical. Alle kinderen van de school spelen hierin mee, de 

hoofdrollen echter worden gespeeld door de leerlingen van groep 5-

6. De uitvoering vindt plaats in de kerk. Om alle belangstellenden de 

mogelijkheid te geven de voorstelling bij te wonen, voeren we de 

musical twee keer op: om 15:00 en om 19:00 uur. Alle kinderen van 

groep 1-8 zijn hierbij aanwezig. Vandaag ontvangt u een formulier 

waarop u kunt aangeven wanneer en met hoeveel personen u denkt 

de voorstelling bij te wonen. Fijn als u deze uiterlijk woensdag 

weer inlevert bij de leerkracht. 

 

Op donderdag 20 december beginnen we een uurtje later, om 

9:45 uur. 

 

 



 

Kerstlunch 
 
Vrijdag 21 december is er onze traditionele kerstlunch in de 

kerk. Binnenkort ontvangt u van de Ouderraad een formulier waarop 

u kunt aangeven wat u wilt bakken/maken voor de kerstlunch. Om 

ervoor te zorgen dat we niet teveel lekkernijen krijgen, verzoeken we 

u vriendelijk om ongeveer 15 stuks te maken. We verheugen ons er 

nu al op! 

 

 

 

 

 

 

 

De KWINK van de week gaat over samenwerken:      

“Verplaats je in een ander” 

 

Agenda 
 

11 december   kerstknutselmiddag 

13 december   schoolschaatsen groep 7-8 (3) 

19 december   opvoering kerstmusical groep 1-8 

20 december   Dag van de hulpvaardigheid 

20 december   schoolschaatsen groep 7-8 (4) 

21 december kerstlunch in de kerk, school uit om 13:15 uur        

(continu-rooster) 

24 december-4 januari  kerstvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


