
Nieuwsbrief 

December 

2018 

 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

December in aantocht, een maand vol samenzijn. Ieder jaar vieren we samen 

Sinterklaas op school, samen zingen, een kadootje krijgen en geven en samen vol 

spanning de komst van de Sint beleven. 

Kerst vieren we, zoals ieder jaar, met een klas die mooi versierd wordt, kerstknutselen 

en een heus Kerstdiner als fijne afsluiter.  

 

Dit jaar is er nog een samenzijn. Juf Alie neemt afscheid als zeer toegewijde 

leerkracht van de B.Tormijnschool. Na een aantal jaren van ernstig ziek zijn, 

is het nu zover dat ze afscheid mag nemen van de stichting OPONOA en 

onze school. In de bijlage een uitnodiging voor u allen voor dit bijzondere 

moment. Juf Alie wil erg graag terug kunnen kijken op een gezellig 

samenzijn. Ze is een juf met een hart van goud, daarom hebben we (team, 

MR en OR) een cadeau idee bedacht voor juf Alie.  

Wilt u daarom een foto van uw gezin zsm meegeven aan uw kind? We 

maken er een mooi aandenken van voor juf Alie.  

 

 
  



 

  
 

Chromebooks 

 

Na veel overleg en wachten is het in januari echt zover, we mogen de tablets 

ruilen voor chromebooks. Dat maakt dat kinderen vlotter op internet kunnen, 

werkstukken kunnen maken en Snappet kunnen gebruiken. Een kostbaar 

plaatje, waar wij als team en MR voor gekozen hebben. Meegaan met de tijd! 

 

Afscheid 

 

De familie van Schaik gaat in de kerstvakantie 

verhuizen. Ze komen dichtbij familie te wonen. 

Dat betekent niet alleen een nieuwe 

boerderij, maar ook een nieuwe school. Wij 

moeten afscheid nemen van Jordy, Arinda en 

Arne.  Dat zal even slikken worden. 

Tegelijkertijd wensen we deze kanjers een 

ontzettend fijne tijd op de nieuwe school toe! 

Heel veel geluk samen.  

 

In het kort: 

 

Wat ,wanneer wie waar 

Sinterklaasviering,  

4 december  

13.30-15.00 uur 

Alle leerlingen van de 

school 

Op school 

Presentatie workshop 

ronde 3,  

7 december 

13.00-14.00 uur 

Leerlingen en 

belangstellenden 

Op school 

Samenzijn Alie,  

13 december 

14.00-15.00 uur 

(oud) leerlingen en hun 

ouders en 

belangstellenden 

Op school, lokaal 

groep 5-6 

Kerstknutselen 

14 december 

vrijdagmiddag 

Leerlingen groep 3-8 Eigen groep 

Kerstdiner, 

donderdag  

20 december 

17.30-19.00 uur 

Alle leerlingen van de 

school 

Eigen groep 

Kuiern onder n kasboom 

donderdag  

20 december 

vanaf 19.00 uur 

Alle Noordijkers ’t Haarhoes en plein 

voor ‘t Haarhoes 

 

 

  



Kerstvakantie 

Vrijdag 21 december 

vanaf 12 uur! 

Alle leerlingen van de 

school 

 

 

 

 

Tot de volgende Nieuwsbrief in…..januari! 

 

 

 

 


