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Nieuwsbrief December  

 

Beste ouders, verzorgers,  

 

Hierbij sturen wij u onze maandelijkse nieuwsbrief toe met daarin belangrijke 

data voor de komende periode en nieuwsberichten over de ontwikkelingen 

in en rondom de school. 

Kalender december 2022  Kalender januari 2022 

2 dec Bezoek Sint op school 7 jan Flessenactie OR 

7 dec College van bestuur sluit 

aan bij MR vergadering 

17 jan Luizencontrole 

8 dec Meepraat avond voor alle 

ouders 

20 jan Studiedag alle leerlingen vrij 

16 dec Kerstknutselochtend 23 jan Bibliotheek bezoek groep 5-8 

22 dec Kerstdiner op school 25 jan Start nationale 

voorleesdagen 

23 dec Vanaf 12:00 uur alle 

leerlingen vrij 

31 jan Schoolzwemmen groep 3-4-6 

26 dec Kerstvakantie t/m 6 jan.  

Herinnering invullen enquête 

Onlangs ontving u van ons een mail met daarin 

het verzoek deel te nemen aan een onderzoek 

over de onderwijskwaliteit van onze school. 
Inmiddels heeft 47% gereageerd, dat is al heel 

fijn. Maar.. hoe meer reacties, hoe 

betrouwbaarder het beeld is. De enquête staat 

‘open’ tot woensdag 30 november (is 

verlengd). Mocht u deze nog niet hebben 

ingevuld dan willen wij u vragen om dit alsnog 

te doen.  

Alvast bedankt! 
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Gymkleding 

Wij zien op school dat veel gymtassen wekenlang aan de kapstok hangen. 

Gezien de hygiëne zullen wij alle leerlingen de gymtassen mee naar huis laten 

nemen om deze thuis te kunnen wassen en te verfrissen. 

Bezoek Sint  

Op vrijdagmiddag 2 december brengt de Sinterklaas 

een bezoek aan onze school. Om de Sint en zijn 

knechten een hartelijk welkom te heten zullen de 

kleuters deze dag ’s middags naar school gaan i.p.v. 

’s morgens. De kleuters worden deze dag om 11:00 

uur op school verwacht. Om 11:30 uur wordt 

Sinterklaas opgehaald van zijn logeeradres in 

Noordijk. Om 11:45 uur begint het feest in school. Alle 

leerlingen hebben deze dag school tot 14:15 uur.  

Save the date! 

Donderdagavond 8 december is er een 

meepraat avond voor alle ouders. Tijdens 

deze avond willen wij u vragen om mee te 

denken over de visie van de school. U 

ontvangt binnenkort een brief met meer 

informatie hierover. Noteer deze datum 

alvast in uw agenda. 

Donderdag 8 december. Wij starten deze 

avond om 19:30. Vanaf 19:00 uur staat er 

alvast een kop koffie/ thee voor u klaar. Wij 

hopen u allen deze avond te ontmoeten.  

Kerstdiner  

Op donderdagmiddag 22 december hebben alle leerlingen tot 14:15 uur 

school. Op donderdagavond 22 december worden alle kinderen om 17:00 

uur in de klas verwacht. Hier is eerst een knus samenzijn. Daarna hebben we 

het kerstdiner met elkaar.  

 

Vrijdag 23 december  

Alle leerlingen hebben tot 12:00 uur school. Daarna begint de kerstvakantie. 

Voortgezet onderwijs  

Tip: Kijk voor de OPEN DAGEN van het Voortgezet Onderwijs op de website 

van de desbetreffende school. Leerlingen van groep 8 die de OPEN DAG 

bezoeken mogen na overleg met hun groepsleerkracht soms eerder uit 

school vertrekken om op tijd aanwezig te zijn. 
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Open dagen die bij ons bekend zijn: 

• Het Assink Lyceum: 31 januari 

• Het Zone College: 20 januari 

• Het Staring College: 28 januari 

Vrijwilliger in school 

Vanuit het Kindcentrum komt er af en toe een vrijwilliger (Monique Kevelham) 

op school om ons te helpen. Dit kan o.a. zijn met lezen, buiten spelen en het 

verzorgen van de konijnen.  

Cadeau voor school vanuit Culturije 

Vanuit Culturije wordt er naast cultuureducatie ook muziekles gegeven aan 

alle groepen. Door corona zijn de afgelopen jaren AMV+Extra activiteiten 

komen te vervallen. Culturije heeft samen met hun aanbieders getracht om 

zoveel mogelijk in te halen maar dat is helaas niet gelukt.  

Wij ontvangen daarom op school een kist met ritme-instrumenten en een tas 

vol boomwackers. Met deze nieuwe instrumenten zetten zij een streep en 

kijken ze vooruit naar een periode waarin er wel mogelijkheden zijn. Samen 

met deze nieuwe muziekinstrumenten gaan zij  samen met ons een rijk 

aanbod op het gebied van cultuureducatie neer zetten! 

Namens school bedanken wij hen voor dit gebaar. 

Welkom en tot ziens 

8 december wordt Jelte Menkveld 4 jaar en start hij 

bij ons op school in groep 1. Wij wensen Jelte een 

hele fijne tijd op de Tormijnschool. 

 

Naast een welkom nemen wij ook afscheid 

van Jelle Tijhuis. Hij gaat zijn schoolloopbaan 

vervolgen op de Keikamp in Geesteren. Wij 

wensen hem een hele fijne tijd op de 

Keikamp.  

Ook Cas van Vugt zal na de kerstvakantie op 

een andere school starten. Wij wensen hen 

heel veel succes met de verhuizing en Cas 

heel veel plezier op zijn nieuwe school. 


