
 

    

 

d.d. 19-12-2022 
 
Ziekmelding: stuur a.u.b. een Parro bericht aan de leerkracht of bel na 8.30 uur met 0516-438150. Geen 

voicemail inspreken; berichten kunnen niet worden afgeluisterd.  

 
We gaan de laatste week voor de Kerstvakantie in. Er is zoveel te zien en te beleven in de school! Allereerst 
een woord van dank aan het decoteam. Fantastisch hoe de school er weer uit ziet!  
 
Er wordt geoefend door het Kerstkoor onder leiding van juf Carina. Twee keer in de week wordt er met 
enthousiasme gezongen. Dat belooft een mooi optreden te worden. Leerkrachten zijn aan het oefenen voor 
het Kerstspel tijdens de Kerstviering. Dit oefenen gaat soms gepaard met de nodige hilariteit. Afgelopen 
vrijdag was het foute Kersttruiendag op De Laweij. Succes verzekerd! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot de gezichten van de kinderen; ingespannen gericht op het maken van een prachtige Kerstknutsel 
voor de Kerstfair. De creativiteit die weer in de school is. Dat alle kinderen iets mogen maken naar eigen 
kunnen en dat we alles zoveel mogelijk kunnen verkopen voor het KWF (70%) en voor het speelplein (30%). 
 
Tot slot wens ik u Klinkende Feestdagen en Hoopvolle Vooruitzichten en Geef Licht! 
 
https://youtu.be/rDyJUeeIV0A (control + klikken) Stef Bos – Geef Licht  
 
Dineke Homan  

https://youtu.be/rDyJUeeIV0A


 

OEFENEN MET HET KERSTKOOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDELING KLEUTERGROEPEN NA DE KERSTVAKANTIE  

Op dit moment werken we met een groep 1 en een groep 2. Tot onze vreugde loopt de instroom in groep 1 tot de 
zomervakantie door tot ongeveer 36 leerlingen. Dat zijn uiteraard teveel kinderen voor groep 1. We hebben 
verschillende scenario’s besproken, maar komen uiteindelijk met de volgende oplossing.  
 
Een groep 1 en een groep 1/2  
De eerste 7 nieuwkomers die in januari instromen (van december en januari) komen in groep 2. Dit wordt dan 
een combigroep 1/2 met 31 leerlingen. Vanaf februari stromen de nieuwkomers in in groep 1. Deze groep groeit 
door van 22 leerlingen tot zo’n 29 leerlingen.  
Vanaf februari komt juf Jeanine van der Meer als LIO (leerkracht in opleiding, die de laatste fase van haar studie 
tot leerkracht doet). Zij heeft na overleg gekozen voor groep 1/2. Een klein groepje leerlingen was voor de Pabo 
niet representatief als afstudeergroep. Bovendien doet ze haar minor over gedrag. Bij een grotere groep kan ze 
hier meer over leren.  
Dagelijks hebben we extra ondersteuning in de groepen. Er zal veel met kleine groepjes worden gewerkt voor 
extra ondersteuning. De extra inzet ziet er tot de zomervakantie als volgt uit:  
 
Extra handen:  
Maandag: juf Ria Kooistra 
Dinsdag en donderdag: inzet tutor (juf Karin en/of juf Janny)  
Woensdag, donderdag, vrijdag: juf Jeanine voor groep 1/2. Juf Aimée zal juf Jeanine begeleiden en 
ondersteunen en tevens kleine groepjes uit de groepen halen voor extra ondersteuning.  
 
 
 



 

 

ALPE D’HUZES 

Hallo allemaal, 

Op 1 Juni ga ik samen met een aantal familieleden de Alpe d'HuZes beklimmen. 

Dit doen we omdat wij als familie de afgelopen jaren meerdere keren in aanraking zijn gekomen met kanker en 

wij ons steentje bij willen dragen aan het verslaan van deze verschrikkelijk ziekte. 

Al de opbrengsten die wij ophalen gaan dan ook volledig naar de KWF kankerbestrijding. 

Op de Kerstfair zijn naast een tal andere vrijwilligers ook mijn tantes aanwezig om onder andere kerstpulletjes te 

verkopen voor het goede doel. 

Wij doen dit samen, SAMEN STERK. 

Mochten er nog vragen zijn of wilt u los van de fair geld doneren dan kan dat door contact met mij op te nemen of 

via de onderstaande QR code. 

Groeten Marjan van der Meer-Timmermans. 

(Moeder van Eise groep 3 en Djura Groep 1) 

Hieronder zit mijn persoonlijke QR code voor donaties en de folder van onze familie. 

  

 



 

AGENDA VOOR DE KOMENDE PERIODE 

Datum Tijd  Activiteit Aanvullende informatie 

19-12 14.15-14.45 Strippenkaartenverkoop Dineke  

20-12 08.30-09.00 Strippenkaartenverkoop Dineke  

21-12 12.00-12.30 
14.15-15.45 

Strippenkaartenverkoop Dineke   

22-12  Kerstviering ’s morgens   

 17.00-19.00 Kerstfair   

23-12  Juf Miriam vrij   

23-12 Na 12.00 Groep 1 t/m 4 na 12.00 uur vrij   

26-12 t/m 06-01  Kerstvakantie   

11-01  Juf Miriam ’s morgens IB-netwerk   

12-01 11.30 Leerlingenraad  

13-01  Juf Dineke vrij  

18-01 08.30-09.30 Oudercafé   

 Na 12.00  Alle kinderen na 12.00 uur vrij i.v.m. 
teamscholing 

 

19-01  Juf Dineke directieraad  

20-01  Juf Miriam vrij   

23-01 Na 14.15 Juf Dineke afwezig: cross-mentoring  

    

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

Vakanties 2022-2023  

Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2022 t/m 3 maart 2023 

Pasen  7 april 2023 t/m 10 april 2023 

Meivakantie  24 april 2023 t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie  24 juli 2023 t/m 3 september 2023  

 
Vrije dagen 2022-2023: 
23 december 2022 (vrijdag), Kerst, leerlingen uit groep 1 t/m 4 ’s middags vrij  
18 januari 2023 (woensdag), teamscholing EDI, alle leerlingen ’s middags vrij  
10 februari 2023 (vrijdag), margedag alle leerlingen vrij  
12 april 2023 (woensdag), teamscholing EDI, alle leerlingen ’s middags vrij  
27 juni 2023 (dinsdag), margedag, alle leerlingen vrij 
12 juli 2023 (woensdag), margedag, alle leerlingen vrij  
21 juli 2023 (vrijdag) laatste schooldag, alle leerlingen vrij  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIJLAGEN  

Nieuwsbrief dBos 
 

www.bzof.nl/educatie  
Voor actuele nieuwtjes en leuke tips! 

 

 

Wist u dat….. 

 
 In de Kerstvakantie er een spannende, nieuwe serie te zien is op de tv? 

 

 Dit de serie ‘Lampje’ is en van 2 t/m 5 januari te zien is bij Zapp (NPO)? 

 https://www.zapp.nl/programmas/lampje    

 

Deze serie gemaakt is naar het boek ‘Lampje’ van Annet        

Schaap? 

 

 Dit boek in 2018 de Gouden Griffel heeft gewonnen?  

  

 En zeer de moeite waard is om te lezen of voor  te lezen?

  
 

25 Januari de Nationale Voorleesdagen beginnen? 

 

Deze bedoeld zijn om het voorlezen aan kinderen die nog niet kunnen lezen  

of net hebben leren lezen, te stimuleren? 

 

Het voorlezen een positief effect heeft op woordenschat, spelling en het 

begrijpen van teksten? 

 

Het prentenboek van het  jaar ‘Maximiliaan Modderman 

geeft een feestje’ van Joukje Akveld is? 

 

 Er ook een prentenboek top 10 is, en deze te vinden is op 

 https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bzof.nl/educatie
https://www.zapp.nl/programmas/lampje
https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen/


 

 

 Kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn bij de bibliotheek? 

 

 De bibliotheek boetevrij is?  

  

Er dus eigenlijk geen reden is om niet naar de bibliotheek te komen       

 

 

 

Boekentips  

voor bij de kerstboom 
  

 

 

 

 

Gekkie de Gekko – Rachel Bright - vanaf ca. 4 jaar 

Gekkie de gekko wil niets liever dan een wereldster zijn. Op zijn 

exotische eiland houdt hij elke dag een grote Gekkie-show. Op 

een dag zijn de dieren het zat, maar Gekkie weigert te 

geloven dat hij geen ster is. Dan gaat hij liever weg! Hij vindt 

een grote kloof om in alle rust zijn lied te kwelen. Maar wat is 

dat voor afschuwelijk geluid dat daar terugkaatst? 

 

Gekkie de gekko' is een tropische kleurexplosie in een 

prentenboek met een subtiele boodschap: je krijgt wat je 

geeft. 

 

 

De Gorgels en de laatste kans – Jochem Myjer - vanaf ca. 6 jaar 

Plotseling ziet Melle een enorme zeearend. Op zijn rug 

zitten Waakgorgel Jukko en een slapende Grensgorgel 

uit het Hoge Noorden. Jukko slaat alarm: de Brutelaars 

zijn dit jaar extra vroeg onderweg naar het Zuiden. En de 

Paarsgestipte Groensnotbrutelaar brengt steeds meer 

Gorgels op een geheimzinnige manier in een diepe 

slaap. 

Wie moeten nu de Mensenkinderen beschermen? 

Natuurlijk heeft Melle een Plan. 

 

Dit is het begin van het superspannende en adembenemende slotdeel van 

de Gorgels. 

 

Groot Lego ideeënboek – nieuwe modellen – voor iedereen die van Lego 

houdt! 



 

Dit boek staat bomvol tips van echte LEGO® experts. Van kleine 

diertjes en figuurtjes tot grote bouwwerken: met dit boek leer je 

van alles te bouwen. Zoals geweldige kastelen, boerderijen, 

spaceshuttles en nog heel veel meer! Met meer dan 500 

modellen en ideeën zit er voor iedereen iets geschikts tussen. 

Perfect voor alle jonge én oude LEGO® fans! 

 

 

 

 

 

Sara Paletti – Manon Sikkel – vanaf ca. 9 jaar 

Sara Paletti woont op de dertiende verdieping van een flat die 

afgebroken gaat worden. Haar vader werkt in een 

kaaskrokettenfabriek en rijdt in een auto met een grote kroket op 

het dak. Haar moeder is uitvinder en heeft niet zoveel tijd voor 

andere dingen. Sara bedenkt steeds plannen om het leven in de 

flat leuker te maken. Dat lukt niet altijd. Totdat ze Alfie ontmoet, 

de jongen in de jurk. In Sara’s leven is alles oké, en soms niet – 

maar ook dat is oké. Of zoals ze zelf zegt: ‘Alles Paletti!’ 

 

Het eerste deel van een leuke, nieuwe serie van Manon Sikkel. 

 

 

Het hotel met het groene licht - Kate Milford - vanaf ca. 10 jaar 

Milo woont met zijn ouders in het Hotel met het Groene Licht, 

boven aan een besneeuwde heuvel. Je kunt er alleen komen 

met een knarsende kabelbaan. Op een donkere winteravond 

stroomt het hotel vol met onverwachte, vreemde bezoekers. 

Allemaal lijken ze een geheim te hebben. Spullen verdwijnen, 

traptreden kraken midden in de nacht, schaduwen sluipen 

rond het hotel… Milo vertrouwt het niet. Welke geheimen zijn er 

verborgen in het Hotel met het Groene Licht? Samen met 

Meddy, de dochter van de kokkin, gaat Milo op onderzoek. 

Hun spel vol raadsels en aanwijzingen brengt hen steeds 

dichter bij de waarheid en dan blijkt dat sommige geheimen 

levensgevaarlijk zijn… 

 



 

Tot slot wensen alle leesconsulenten van BZOF u hele fijne  

Feestdagen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 


