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NIEUWE SCHOOLPLEIN 

Inmiddels zijn wij druk bezig met het ontwerpen van ons nieuwe schoolplein. Alle leerlingen van onze 

school hebben hier in meegedacht. In iedere groep hebben de leerlingen aangegeven hoe hun ideale 

schoolplein eruit ziet. Deze ideeën zijn verzameld en samen besproken in de groep om uiteindelijk tot 

één ideeënbord per groep te komen. Deze ideeën worden meegenomen door Tuinen van Geerdink in 

het ontwerp dat zij voor het plein maken.  

SINTERKLAAS 

Sinterklaas slaat ook dit jaar onze school niet over. Maandagochtend 5 december komt hij bij ons op 

school. De leerlingen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen.  

De leerlingen van groep 1 t/m 5 hebben deze ochtend  gym. Zou u de gymspullen willen meegeven. Ook 

mag groep 1 t/m 5 verkleed als sint of piet naar school komen. 

Het belooft een gezellige dag te worden. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij! 

KERST 

Donderdag 22 december vieren wij het kerstfeest. ’s Ochtends verzorgt groep 6-8 een Kerst Klasse!Show 

voor alle kinderen.  Van 17.00 tot 18.30 uur is er voor alle groepen weer een kerstbuffet. 

Afgelopen 2 jaar hebben wij niet op deze manier kerst kunnen vieren en ontbrak het kerstbuffet, 

daarom hieronder een uitleg.  

Het is de bedoeling dat elke leerling iets te eten meeneemt voor 6 tot 8 kinderen. Maakt u alstublieft 

niet iets voor alle leerlingen van de groep, dan blijft er teveel over. U kunt zelf bepalen wat u maakt, 

hoeveel tijd en welk bedrag u aan het “gerechtje” wilt besteden.  

Suggesties: 

Puntjes pizza, stukjes quiche, drumsticks, gevulde eieren, loempiaatjes, stukjes omelet, poffertjes, 

knakworstjes, tosti’s, bitterballen, kleine frikadellen, minisaucijsjes, etc. 

Rauwkost als gesneden komkommer, gesneden tomaat etc. 

Stokbrood, patat, aardappelkroketjes etc. 
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Toetjes: flensjes, poffertjes, vlaflip, chocoladepudding, mini yoghurtjes, gesneden fruit, etc. 

• Vanaf maandag 12 december hangt er op de deur van iedere groep een lijst waarop u kunt aangeven 

wat uw kind meeneemt voor het kerstbuffet.  

• De kinderen moeten donderdagochtend 22 december zelf een bord, bestek en een beker mee naar 

school nemen. 

• Donderdagmiddag 22 december is iedereen vanaf 12.00 uur vrij.  

• De gerechten kunnen op donderdag 22 december vanaf 16:45 uur in het lokaal worden afgegeven. 

• Voorziet u uw serviesgoed duidelijk van uw naam. 

• De ouderraad zorgt op 22 december vanaf 16:45 uur tot 17.30 uur voor een drankje op het 

schoolplein. Zodat u na het wegbrengen van de kinderen nog gezellig iets kunt blijven drinken. 

• Glazen potje: Wilt u uw kind na 5 december een glazen potje zonder etiket voorzien van naam 

meegeven. 

Om 18.30 uur kunt u de kinderen in de klas ophalen, groep 1 en 2 via de ingang op het schoolplein. 

Komt u niet te vroeg de deuren van beide ingangen gaan om 18.25 open. 

KLASSE!SHOW  

Donderdag 22 december is de Klasse!show van groep 6/8. U wordt nog geïnformeerd over de tijden. 

BERICHT SPORTFEDERATIE BERKELLAND  

Dit schooljaar start de SFB met het programma ‘Sportontdekking & Sportmotivatie’ met als doel om 

zoveel mogelijk kinderen van sport en bewegen te laten genieten. We vinden het belangrijk dat alle 

kinderen de mogelijkheid krijgen om een sport te beoefenen die ze leuk vinden en daarnaast voldoende 

bewegen. Plezier in sport is hierbij essentieel. Met dit programma willen we drempels weghalen die 

deelname aan sport of bewegen belemmeren: Is het vervoer een probleem? Weet je niet welke sport je 

leuk vindt? Is het financieel niet mogelijk? Vind je het spannend, omdat je niemand kent? 

Van alle leerlingen in groep 3 t/m 8 brengen we in kaart of ze: voldoende bewegen, lid zijn van een 

sportvereniging en of ze tevreden zijn met hun sportkeuze. Mocht een leerling nog geen lid zijn of bijv. 

niet tevreden over zijn/haar sportdeelname dan willen we gerichte ondersteuning gaan bieden. Dat kan 

zijn in groepsverband met een laagdrempelig naschools sport- en beweegprogramma en/of individuele 

begeleiding van de vakleerkracht in de rol van beweegmakelaar. Omdat de vakleerkracht een bekend 

gezicht is voor de leerling kan deze een belangrijke rol naar een sportvereniging spelen. De 

vakleerkracht kan naar behoefte samen met de leerling en ouders/verzorgers bekijken welke drempels 

er zijn om wel/niet te gaan sporten om zo de weg naar een passende sport vrij te maken. 

Voor de kerstvakantie nemen we bij alle leerlingen van groep 3 t/m 8 op ‘onze’ basisscholen een kort 

interview af. In het nieuwe jaar kunnen we dan in overleg met ouders/verzorgers starten met de 

ondersteuning. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: quenda@sportfederatieberkelland.nl 
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SCHOOL DAMTOERNOOI 

Het Achterhoeks kampioenschap dammen vindt zaterdag 17 december plaats bij café restaurant 

Grenszicht, Vredenseweg 2, 7152 CW Eibergen. 

Bij dit persoonlijke toernooi hebben ze een aparte categorie voor basisscholen. Daarbij is plaatsing 

mogelijk voor de schooldam halve finales van Gelderland. Basisscholen kunnen teams van maximaal 6 

spelers opgeven, waarbij de score van de vier hoogste spelers wordt opgeteld. 

Het programma is als volgt: 

10.45 uur Aanmelding spelers en opening  

11.00 uur Opening en aanvang wedstrijden  

13.00 uur Pauze  

15:30 uur Prijsuitreiking 

 

Wil je meedoen? Geef je dan voor 7 december op bij juf Judith via j.tenhoopen@oponoa.nl 

KERSTVAKANTIE 

Vrijdag 23 december zijn alle leerlingen om 12.00 uit. Waarna de kerstvakantie begint. Maandag 9 

januari zien wij dan alle leerlingen weer graag op school. Namens het team van school Noord wensen 

wij iedereen hele fijne dagen en een heel goed, gezond en gelukkig 2023 

MAANDKALENDER 

5 december   Sinterklaas op school 
22 december   Kerstviering op school 
22 december   Klasse!show groep 6-8 
24 december – 8 januari Kerstvakantie 


