
 

   

 

 

d.d. 14-12-2020 
 
Ziekmelding: tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 06-16 12 34 92. S.v.p. geen voicemail inspreken; 

berichten kunnen niet worden afgeluisterd.  

 

Algemeen nieuws 

Er kwam de laatste week toch nog de nodige informatie binnen. Deze willen we u niet onthouden.  
Inmiddels zijn we in afwachting van de extra maatregelen die waarschijnlijk getroffen worden door het kabinet 
om het coronavirus meer in te dammen. We schrijven deze nieuwsbrief met de kennis van nu.  
We hopen donderdag Kerst te vieren met alle kinderen. Hieronder leest u hoe we dat hebben bedacht.  
 
Ik wens u alvast fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar!  
 
Dineke Homan  

 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
  
Woensdag hebben we het jaarlijks kerstatelier op school. De kinderen knutselen in eigen groep en krijgen iets 
lekkers van de leerkracht. De kinderen nemen wel drinken mee van huis.  
  
Omdat we kerst niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan, hebben we een aangepaste kerstviering dit jaar. We 
eten en drinken donderdagmiddag in eigen lokaal. Iedere groep heeft democratisch gekozen voor een feestelijke 
maaltijd. Het is wenselijk dat de kinderen zelf bord, bestek, beker en plastic tas meenemen van huis.  
 
Om de viering (met het bijpassende kerstverhaal) door te laten gaan, kunnen we met een beperkt aantal klassen 
de kerstviering in de grote zaal realiseren. We zullen dus in verschillende shifts vieren. De kleuters zullen hierbij 
het verhaal uitbeelden en er zal samen een aantal liedjes gezongen worden.  
  
Bij alle activiteiten houden we rekening met de verscherpte regels en nemen de geldende maatregelen in acht.  
  
Vrijdag gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 tot 12.00 naar school, groep 5 t/m 8 is om 14.15 vrij.  
  
Hoewel de oudercommissie dit jaar niet altijd actief aanwezig kan zijn tijdens de activiteiten, hebben zij ook dit 
jaar wel alle voorbereidingen getroffen om de activiteiten tot een succes te maken. Ze zijn iets onzichtbaar dit 
jaar, maar zeker niet onmisbaar!   
Hierbij willen we de oudercommissie heel erg bedanken voor de, wederom, grote inzet bij de activiteiten dit jaar!  
  
  
Met vriendelijke groet,  
De kerstcommissie B.S. De Laweij  
 
 
 
 



 

VERZOEK STICHTING SCALA  

 
Hallo, 
  
Wij zijn Hilde en Femke en wij zijn stagiaires bij Stichting Scala. Wij doen een onderzoek naar de 
ouderbetrokkenheid bij het jongerenwerk. 
In dit onderzoek gaan we kijken of er vanuit de ouders meer behoefte is aan betrokkenheid bij het jongerenwerk. 
We zouden ook graag de ouders van de kinderen uit groep 7 en 8 vragen naar hun mening, omdat hun kinderen 
de jongeren van de toekomst zijn. 
Zouden jullie onderstaand bericht willen delen met de ouders uit deze groepen (via de nieuwsbrief)? 
  
Alvast bedankt! 
  
Met vriendelijke groet, 
Femke Zwama en Hilde Marinus. 
  
Bent u een ouder van een kind uit groep 7 of/en 8 en woont u in de gemeente Ooststellingwerf? We kunnen uw 
hulp goed gebruiken! Wij, Hilde en Femke, doen namens Stichting Scala onderzoek naar de ouderbetrokkenheid 
bij het Jongerenwerk. Zou u onderstaande korte enquête willen invullen? Alvast heel erg bedankt! 
https://www.survio.com/survey/d/V5B5Y1Z8F7F3I7H7I 
 
 

JUNIOR ENERGIECOACH 

 
Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk energie? Leer het met Junior Energiecoach, een leuk 
en leerzaam spel voor het hele gezin. 
De gemeente Ooststellingwerf nodigt alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs uit om 
mee te doen. 
  
Het spel start in februari en duurt vijf weken. Elke week krijg je opdrachtjes, puzzels, experimenten en winacties. 
Leuk voor het hele gezin! 
  
Gaan jullie mee op lampenjacht en stekkerexpeditie? 
Meedoen is gratis. Je kunt je vanaf 1 januari aanmelden op www.juniorenergiecoach.nl. 
  
In oktober deden al 28 gezinnen in Ooststellingwerf mee. Worden jullie net als hen ook Junior Energiecoaches? 
 
 

VUURWERK VEILIG 

  

Zoals u waarschijnlijk uit de media begrepen heeft, is er tijdens de aankomende jaarwisseling een tijdelijk 

vuurwerkverbod afgekondigd. Dit verbod geldt echter alleen voor het afsteken van het zogenaamde categorie F2 

vuurwerk. Dit is het vuurwerk wat vanaf 16 jaar mag worden afgestoken. 

Het categorie F1 (fop en scherts) vuurwerk mag nog wel gewoon door kinderen vanaf 12 jaar worden 

afgestoken.  

Wat ons betreft is het daarom nog steeds verstandig om de kinderen in uw groep 8 te informeren over de huidige 

vuurwerkregels en de gevaren van het afsteken van vuurwerk.  

  

 

https://www.survio.com/survey/d/V5B5Y1Z8F7F3I7H7I
http://www.juniorenergiecoach.nl/


 

Gelukkig is er een online voorlichtingsalternatief beschikbaar waar u gratis voor uw groep 8 gebruik van kunt 

maken. Dit online lespakket is beschikbaar via www.4vuurwerkveilig.nl. 

Een belangrijk onderdeel van dit lespakket is de interactieve gesproken vuurwerkles van ca. 15 minuten.  

Ook wij als brandweer hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit landelijke lesprogramma.  

  

De inhoud van de online vuurwerkles is op verschillende punten anders dan voorheen. Dit is mede ingegeven 

door de hoge letselcijfers (ook bij kinderen) en de maatschappelijke discussie rondom het thema vuurwerk en de 

jaarwisseling.   

  

Wij wensen u en de kinderen in uw klas alvast fijne en veilige feestdagen toe,  
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 
 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

Vakantie 2020-2021  

Kerstvakantie  21 december 2020  t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 26 februari 2021 

Pasen   2 april t/m 5 april 2021 

Koningsdag  27 april 2021 

Meivakantie  3 mei t/m 14 mei 2021 

Hemelvaart  13 mei t/m 14 mei 2021 (in meivakantie)  

Pinksteren 24 mei 2021 

Zomervakantie  12 juli t/m 20 augustus 2021  

 
Vrije dagen:  
4 december 2020 (vrijdag): groep 1 t/m 4 ’s middags vrij 
18 december 2020 (vrijdag): groep 1 t/m 4 ’s middags vrij 
8 februari 2021 (maandag): alle leerlingen vrij i.v.m. margedag/dossierdag  
17 maart 2021 (woensdag): alle leerlingen vrij i.v.m. bezoek team Pica congres  
11 juni 2021 (vrijdag): alle leerlingen vrij i.v.m. margedag/dossierdag  
9 juli 2021 (vrijdag): laatste schooldag, alle leerlingen vrij  
 
Nog in te plannen: Comprixdag (3 maart????)  
 

 

 
 
 

http://www.4vuurwerkveilig.nl/

