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Sinterklaas 

Wat is Sinterklaas een 
leuke tijd op school. Jong 
en oud op school zijn druk 
bezig. De jongsten die nog 
helemaal in de Sint 
geloven en dan de 
leerlingen die dan wel, 
dan weer niet in die beste 
man geloven en dan heb 
je een deel die niet gelooft maar wel druk bezig is met surprises 
maken en deze heel enthousiast op het podium plaatsen. En dan 
de ‘oh’s’ en ‘ah’s’ hoe mooi al die surprises zijn. Het showen van 
al deze resultaten op het podium is elk jaar weer een groot 
succes. Het zorgt ook voor inspiratie om mooie surprises te 
maken. Die spanning en plezier die de kinderen in december 
hebben maakt ons vak in het onderwijs ook wel erg leuk. Hierbij 
een inkijkje naar al dat moois voor diegenen die niet op school 
kunnen komen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data: 
 

5 december Sinterklaas 
 
7 december Doedag Linde 
College groep 8 
 
12-december 
theaterbezoek Meenthe 
groep 5/6 
 
13-december 
theaterbezoek Meenthe 
groep 7/8 
 
13 december Kerstconcert 
groep 5, 6, 7, 8 
 
26 december t/m 8 januari 
  Kerstvakantie 

 
Studiedagen team: 
    3 februari  
   13 februari 
   30 juni 
(alle leerlingen vrij)  
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De vacature voor groep 4, 5 en 6 
Na plaatsing van de vacature kregen we meteen enthousiaste 
aanmeldingen van sollicitanten. In totaal hebben 6 mensen 
gereageerd en hebben we 3 mensen uitgenodigd voor een 
gesprek. We hebben unaniem een keuze kunnen maken en zowel 
wij als de gekozen kandidaat zijn heel enthousiast. Over de 
startdatum moet nog gesproken worden, daarom kunnen we 
verder nog niet veel vertellen. We kunnen wel verklappen dat we 
een meester op school gaan krijgen! Hopelijk kunnen we hem in 
de volgende nieuwsbrief voorstellen. 
 
Inmiddels heeft juf Helma ook haar droombaan in de jeugdzorg 
gevonden. Hier gaat zij m.i.v. 1 februari 2023 aan de slag. We 
gaan nog een moment organiseren waarbij afscheid van haar kan 
worden genomen.  
 
Vanuit de MR 
Afgelopen MR vergadering hebben we met elkaar gesproken 
over de volgende onderwerpen: 

- Begroting 2023 en de vereenvoudigde bekostiging in het 
onderwijs welke 1 januari 2023 zal ingaan 

- Sectorplan corona 
- Vacature en invulling 
- Aanpassing rondom protocol code rood.  

 
Kerstviering 
Op donderdag 22 december hebben we weer het jaarlijkse 
kerstdiner op school. We willen weer, net als de voor de 
coronacrisis, een kerstbuffet organiseren in de eigen klas. 
Het is de bedoeling dat iedere ouder iets lekkers maakt voor dit 
buffet. We denken bijvoorbeeld aan slaatjes, gevulde eieren, 
worstjes, mini pizza’s, fruitspiesjes, salades enz. 
Wilt u een warm gerecht maken, dan moet u dit gerecht ook 
warm aanleveren. Wilt u ook zorgen voor opscheplepels en 
gerechten snijden indien nodig. 
Het stokbrood met kruidenboter wordt verzorgd door de 
ouderraad. 
Vanaf woensdag 14 december hangt er een intekenlijst bij iedere 
klas, daar kunt u of uw kind het gerecht opschrijven. 
De leerlingen zijn donderdagmiddag 22 december gewoon om 
14.00 uur vrij. 
U of uw kind kan het eten tussen 16.45 uur en 17.00 uur in de 
eigen klas komen brengen. Om 17.00 uur starten wij dan 
gezamenlijk op het plein (u bent hierbij van harte welkom) en 
daarna gaat iedere groep naar zijn eigen klas, vervolgens gaan wij 
met zijn allen in het eigen lokaal eten. Om 19.00 uur is het 
kerstdiner afgelopen en kunt u uw kind en de meegebrachte 
spullen uit de klas halen. 



Vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom in de middenruimte 
voor een kop koffie of thee en een heerlijke versnapering.  
Vrijdag 23 december zijn alle kinderen van groep 1 t/m 4 vrij en 
de kinderen van groep 5 t/m 8 zijn om 12.00 uur vrij. 

Mad Science 

De kinderen hebben al 3 lessen gevolgd en ze zijn heel 

enthousiast. De professor komt met een hoop materialen en er 

wordt altijd wel iets gemaakt wat kinderen mee naar huis kunnen 

nemen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Op 24 december 2022 om 19.30 uur wordt er vanaf de P. 
Stuyvesantweg 179 in Nijetrijne een Kerstwandeling georganiseerd. 
Deze keer wandelen we door een ander deel van het prachtige 
natuurgebied De Rottige Meenthe. De wandeling is zo’n 3,5 kilometer 
lang en vol mooie verrassingen. Aan het eind van de Kerstwandeling 
wacht ons heerlijke warme chocolademelk en glühwein met wat 
lekkers erbij. 
  
Kleed je warm aan, trek laarzen aan, neem een zaklampje mee en zorg 
voor reflectie op je kleding. En geniet! Het is zeker de moeite waard. 
We verwachten dat deze wandeling net zo'n groot succes wordt als 
vorige keer. Neem gerust familie en vrienden mee. 
  
NB: deelname aan de wandeling is op eigen risico, de wandeling is niet 
geschikt voor kinderwagens. Kijk voor informatie op de 
website www.evangelischegemeentemaranatha.nl. 
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