
 
              

 
 
 
 
 
 
 

 
Centrale schoolregel: Wij helpen elkaar 
 

Nieuwsbrief december 2020 
 
 

Dinsdag 1 december Centrale schoolregel: Wij helpen elkaar 
 

Dinsdag 8 december Nieuwsbrief december 

Daphne Schregardus jarig – verjaardag in groep 7 
 

Woensdag 9 december Kerstactiviteit georganiseerd door de Ouderraad 

 

Vrijdag 11 december Meneer Bennie jarig 

 

Dinsdag 15 december 
 

Doktersassistente GGD 

Woensdag 16 december Patricia Stemerding jarig 

Doktersassistente GGD 
 

Donderdag 17 december De kinderen gaan tot 14 uur naar school.  
Kerstviering in de avond vervalt. 
Foute kersttruien dag 😊 

 

Vrijdag 18 december De kinderen gaan tot 12 uur naar school.  
Kerstviering 

 

Maandag 21 december 
tot en met vrijdag 1 

januari 2021 
 

Kerstvakantie 

Maandag 4 januari Deze week hoofdluiscontrole 

 
 

Dinsdag 5 januari  Nieuwsbrief januari  

Gastles Vizier in de bovenbouw: vooroordelen en discriminatie 
 

 

  



Beste ouders en verzorgers, 

 
Vorige week donderdag bezochten Sinterklaas en Piet onze school. Wat was het gezellig! Sinterklaas 

had voor ieder kind een persoonlijk woordje en vanaf groep 5 hadden de kinderen prachtige surprises 
gemaakt. Gelukkig kon de Sint ondanks alle corona-maatregelen tijd vrijmaken voor onze kinderen.  

 

Over anderhalve week hebben we de volgende viering op school. De versiergroep heeft de school al 
omgetoverd tot een sfeervolle school vol met warmte, lichtjes en gezelligheid. In verband met corona 

kan de kerstviering dit schooljaar niet ’s avonds plaatsvinden, maar verschuiven we de kerstactiviteit 
naar de vrijdagochtend. De kinderen zijn op donderdag 17 december op de normale schooltijd (14.00 

uur uit). Vrijdag om 12.00 uur start de vakantie voor alle kinderen. 
 

Ik wens iedereen een hele fijne en gezellige vakantie. 

En alvast een sprankelend 2021 vol gezondheid! 
                                                                                                                                         

Hartelijke groeten, Mandy van Ampting 
 

 

 

Kledinginzameling 
Namens alle leerlingen willen wij iedereen 

bedanken voor hun hulp bij de 
kledinginzameling. Mocht u nog bruikbare 

kleding hebben dan kunt u dit bewaren 
tot het voorjaar. In april zal er opnieuw 

een kledinginzameling plaatsvinden. De 
opbrengst van deze inzameling zorgt er 

mede voor dat de ouderraad leuke 

activiteiten kan blijven organiseren voor 
onze leerlingen. 

 
 

 

 
 

 
Gezocht: Kerststal bouwer 
Dit jaar heeft de opa van Vera en Bram Tollenaar voor het 

laatst de kerststal opgebouwd. Wij zijn daarom op zoek 

naar een opvolger. Op vrijdag 18 december zal de 
kerststal weer opgeruimd worden. Het zou handig zijn 

wanneer wij dan een opvolger hebben zodat er wat uitleg 
gegeven kan worden. U kunt mailen naar 

directie.franciscus@liemersnovum.nl om u aan te melden. 
Alvast hartelijk bedankt. 

 

Gezocht: Kerstboom manden 
De versiergroep is op zoek naar 

kerstboom manden om de voet van de 

kerstboom netjes weg te werken. 
Heeft u één of meerdere manden 

over? Dan zouden wij deze manden 
graag willen hebben.  
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Kerstviering 
Na een geslaagde Sinterklaasviering zijn ook de voorbereidingen voor de kerstviering op school in 
volle gang. Helaas hebben we nog steeds te maken met corona, waardoor we een aantal zaken 

anders moeten plannen dan u gewend bent. Toch proberen we met de middelen die we hebben een 

geslaagde kerstviering neer te zetten. 
Alle vieringen moeten onder schooltijd plaatsvinden. Dat betekent dat er dit jaar helaas geen 

kerstdiner in de avond is. Om deze reden hebben we de kerstviering verschoven naar vrijdagochtend 
18 december en is donderdag 17 december een reguliere schooldag tot 14.00 uur geworden.  
 
Wel hebben we op donderdag 17 december foute kersttruien dag ingevoerd. Ieder die het leuk vindt 
mag op deze dag zijn meest foute kerstoutfit aan trekken. De kinderen zijn deze dag van 8.30 uur tot 

14.00 uur op school. Voorbeeld van een foute kersttrui: 

 

 
 
Op vrijdag 18 december vindt de kerstviering plaats. De kinderen mogen in hun mooiste kerstoutfit op 
school komen en kunnen via de rode loper de school in lopen. Uiteraard wordt er in de klas ook nog 

aandacht besteed aan de prachtige outfits van de kinderen. Gedurende de ochtend zijn er 

verschillende activiteiten in de klas, die door alle leerkrachten zelf worden verzorgd. Daarnaast is er 
voor elke bouw een opvoering waarbij het kerstverhaal voorgelezen wordt en er door een aantal 

leerlingen uit de bovenbouw kerstmuziek wordt gemaakt. De ouderraad zorgt voor een lekkere 
versnapering en natuurlijk is er ook aandacht voor de levende kerststal. Alle leerlingen zorgen zelf 

voor een tien uurtje en wat te drinken. Om 12 uur zijn de leerlingen vrij en begint de kerstvakantie.  

 

 
  

 
 

 

 
 



Jeugdgezondheidszorg 

 

 

Welkom bij de jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 

jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen 

JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. 

Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het corona virus te voorkomen: 

als wij zelf klachten hebben, blijven wij thuis. We maken alles wat we gebruiken vaak schoon en 

wassen onze handen. Ook geven wij geen handen.  

Standaardonderzoeken 

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaardonderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 

jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook 

wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn 

bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met 

daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het 

gedrag van uw kind. 

Spreekuren 

Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het 

spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u 

vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding 

van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-

emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is). 

Nog vragen of een afspraak maken: 

·  http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid 

. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl 

·  Of bel ons op werkdagen tussen 9.00u en 17.00u, tel: 088 - 355 6000.  

 

Wij hopen uw kind binnenkort te zien, 

het JGZ-team  

 

 

http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid


 
  



 


