
 

 

 

 

 
 
Beleid aangaande Coronamaatregelen 
Onderstaand richtlijnen voor het wel/niet naar school gaan met klachten: 
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf 
 
Nieuwe mailadressen 
Vanaf a.s. maandag 14 december hebben alle teamleden een nieuw mailadres, t.w. 
voornaam.achternaam@destroming.eu  (bijv.:  arina.groeneveld@destroming.eu ) 
De huidige mailadressen blijven nog even bestaan, zodat er geen berichten zoekraken. 
 
Kerstvakantie 
De kerstvakantie start op vrijdag 18 december om 12 uur; alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 
 
Kerstwensen 
Een kerstwens is natuurlijk altijd fijn om te krijgen, maar wilt u deze (laten) uitdelen buiten de 
schoolpoort?  Misschien is het wel een leuk idee om 1 mooie kaart voor de hele groep te schrijven. 
 
Kerstviering 
Vrijdagmorgen vindt de kerstviering plaats in de eigen groep. De OuderWerkGroep heeft voor alle 
kinderen chocolademelk/ranja en koekjes ingekocht. De leerlingen dienen zelf een beker of mok van 
thuis mee te brengen. Een extra tas voor de mee te nemen kerstknutsels is erg handig! 
 
Schoolfruit 
dinsdag:  een banaan 
woensdag: een sinaasappel 
donderdag: een appel 
 
Hoofdluis 
Door het beperken van externen binnen de school, zijn er ook geen hoofdluiscontroles. Dat betekent 
helaas niet dat er ook geen hoofdluizen meer zijn! We vertrouwen erop dat u zelf alert blijft en thuis 
uw kind(eren) controleert en geregeld kamt. Zeker nu de temperaturen dalen en mutsen e.d. uit de 
kast komen.  
 
Iets-Kwijt-Kist 
De Iets-Kwijt-Kist zit aardig vol en wordt donderdag 17 december geleegd. De inhoud wordt 
verzonden naar een goed doel. In navolging van alle maatregelen, zetten we de kist 
woensdagochtend van 8.30 uur tot 9.30 uur –bij droog weer!- buiten bij de hoofdingang. U kunt dan 
een kijkje nemen of er iets van uw kind(eren) in ligt.  
 
GROEP 1-2A en 1-2B 
-Volgende week werken deze groepen over kerst en leren de letter ‘k’ van kerst. 
-De kleuters krijgen een uitnodiging voor hun kerstfeest; ouders kunnen er dit jaar 
helaas niet bij aanwezig zijn. 
-Vrijdagochtend 18 december is het speelgoedochtend; de kinderen mogen  
speelgoed meenemen van thuis. Van geweren, pistolen e.d. worden de juffen niet blij. 
 
GROEP 4 
De kinderen mogen vrijdag een gezelschapsspel van thuis meenemen. 
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SUPERGYM VOOR GROEP 5 t/m 8 
Een hartelijk bedankje voor juf Kendra voor het organiseren van de speciale en leuke gymlessen 
van vandaag. Natuurlijk ook ‘meester’ Dennis heel hartelijk bedankt voor zijn medewerking. Samen 
trainden zij de leerlingen van de bovenbouw tot ware commando’s, waarbij ook teamspirit hoog in 
het vaandel stond.  
Let op: omdat we weten dat juf Kendra trouw gevolgd wordt op televisie, willen we 
ouders/verzorgers graag op de hoogte brengen dat de aflevering van zaterdag 12 december volgens 
de Kijkwijzer 16 jaar is.  
Onderstaand een stoere impressie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  14-12:  Vergadering MedezeggenschapsRaad 
  18-12:  Kerstviering in de klassen 
    Alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 
  04-01-2021: 8.30 uur verwachten we alle leerlingen weer. 
 

Groep 4: 15-01: Tafeltoets van de tafel van 3 en 4 (herhaling) 
Groep 5: 11-12: Tafeltoets van de tafel van 6, 7 en 8 
 
Blokfluiten: Oefen thuis de liedjes ‘Liesje had een lammetje’ en ’s avonds als de 

maan schijnt’. (Helaas zijn kerstliedjes nog een beetje te moeilijk, maar 
als je het aandurft: ‘Jingle Bells’ staat verderop in het boek!) 

Blazersklas: Deze week gaan we natuurlijk goed oefenen op ‘Jingle Bells’, dan 
klinkt het extra leuk met kerst! 

   

Lied voor a.s. zondag:              Kernwaarde volgende week: 
Lied 486: Midden in de winternacht..              
 

Team 
Deze week is het zwangerschapsverlof van juf Carola ingegaan. We wensen haar een goed 
verlof en een gezond kindje toe!. Juf Laura van der Stelt-Michielsen vult dit verlof in. Vanaf 
januari is zij elke dinsdag op De Regenboog als IB-er voor de bovenbouw. 
 
Na de kerstvakantie gaat juf Liesbeth weer aan de slag in groep 6a. We bedanken meester 
Gerco heel hartelijk voor zijn inzet en wensen hem veel succes toe met zijn opleiding.  
 
 
 



 

 

 

 

 

  

  

GEREFORMEERDE KERK NIEUWENDIJK 
 

Kerstwandeling: Ga je mee op zoek naar het Licht? 
 

Omdat we dit jaar helaas niet het traditionele kinderkerstfeest in de kerk 
kunnen vieren, organiseren we op  

woensdagavond 23 december  
een kleinschalige, Corona-proof kerstwandeling. 

Je maakt samen met je ouder(s), broers en/of zussen (eigen gezin) 
een wandeling door Nieuwendijk.  

Op een aantal plaatsen is er iets te zien, te horen of te doen. 
De kerstwandeling is voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool.  

Zit je al op het Voorgezet Onderwijs?  
Dan mag je natuurlijk wel meelopen met je jongere broer of zus! 

Aanmelden kan vóór maandag 13 december door een mailtje te sturen 
naar kindernevendienst@gknieuwendijk.nl. 

Vermeld het aantal personen en de leeftijd van de kinderen. 
 

Wij verkopen ook dit jaar 

weer prachtige kerstbomen.  
 

Kom gezellig langs en zoek,  

onder het genot van koffie of 

warme chocolademelk, 

uw mooiste kerstboom uit!  

U heeft de keuze uit diverse 

soorten bomen.  
 

We bezorgen de boom gratis  

bij u thuis!  

Buiten Nieuwendijk vragen  

we een vergoeding van  

€ 2,50.  

Ook worden er heerlijke 

speculaasbrokken verkocht! 
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