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1. De week rond 
 

Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Hierbij ontvangt u van ons de laatste nieuwsbrief van 2022 vanuit onze sfeervolle school. 
We kijken terug op een fijn en gezellig kerstdiner in de klassen. De kinderen hebben genoten van de 
zelfgemaakte lekkere hapjes en van het dessert dat verzorgd werd door de ouderraad.  
 
Wat was het fijn om weer met alle kinderen samen te eten en 
vervolgens gezamenlijk naar de kerk te lopen voor de 
kerstviering. Wij hopen dat u de viering goed heeft kunnen 
volgen via de livestream.  
 
Hierbij danken wij alle ouders, juf Olga en de mensen van de 
kerk om dit mogelijk te maken. 
Een speciale dank aan de kerstcommissie ! 
 
Vandaag sluiten wij samen met u en de kinderen het  
kalenderjaar af. Om 11.30 uur staan er heerlijke oliebollen voor u 
en de kinderen klaar en start de kerstvakantie.   
Tijd voor rust, warmte en saamhorigheid.  
 
Wij zien de kinderen en u graag weer op maandag 9 januari 2023 om 8.30 uur.  
Graag wensen wij u, namens alle medewerkers, fijne kerstdagen en een voorspoedig 2023 toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke Boon, adjunct - directeur en Dennis Assink, directeur - bestuurder 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
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2. Agenda komende periode 
 

                                    vr 23 december 2022 
                                    za 24 december 2022 
                                             zo 8 januari 2023 
                                           ma 9 januari 2023 

12.00 uur 
19.00 uur 
09.30 uur 
08.30 uur 

Start kerstvakantie 
Nicolaaskerk: gezinsviering Kerstavond 
Nicolaaskerk: Driekoningen 
Eerste schooldag van het nieuwe jaar 

 
Licht voor iedereen  

  
“Vier witte kaarsen,  

een bijzonder gezicht.  
Steek de vierde kaars maar aan,  

met kerst is alles licht’”.  
   
  

Wij wensen u een zalig kerstfeest  
en een gezond en gelukkig 2023  

  
 

  
Team en Directie  

Sint Nicolaasschool  
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Kerstmis  
  
Kerstmis is afgeleid van ‘Christus-mis’ en bestaat uit de twee woorden ‘kerst’ en 
‘mis’.   
Mis is het woord voor viering in de kerk. Doordat vaak zo’n mis was op zon- en 
feestdagen kreeg het ook de betekenis van feestdag. Kerstmis is dan 
kerstfeestdag.   
Het woord ‘kerst’ is uit het woord Christus ontstaan.   
Met kerst wordt de geboorte van Jezus herdacht. Het is het feest van de komst van 
het goede in de wereld. Het is het feest van de vrede. De datum van kerstmis valt 
altijd op 25 december.  
 

De Leerrotonde 
 

In de Leerrotonde gaan we na de kerstvakantie beginnen aan de derde periode.  
In deze periode zullen de leerrotondeleerlingen werken aan hun Levelspel- of Levelwerkpakket in de eigen 
groep onder regie van de eigen leerkracht.  
Aan de thema’s van de Vooruitwerklabboeken of voor de onderbouw aan de eigen thema's, wordt gewerkt 
met de Leerrotondeleerkracht in het lokaal van de Leerrotonde. Wanneer leerlingen vragen hebben over 
het Levelwerk zal er in de Leerrotonde tijd beschikbaar zijn.  
Verder ondersteunen de collega's in de Leerrotonde de groepsleerkrachten bij leerlingen die baat hebben 
bij trainingen voor de executieve functies. Alle leerlingen van de Leerrotonde zullen bepaalde periodes in 
de Leerrotonde worden uitgenodigd. Het kan zijn dat er een wijziging komt van deelname in de derde 
periode.   
  
Het team van de Leerrotonde zal na de kerstvakantie worden gewijzigd, vanwege het afscheid van 
meester Tom.   
  
Rooster Leerrotonde                                                                                              
Maandag: juf Rieneke   
Dinsdag   juf Maya    
Woensdag:  juf Ingeborg 
Donderdag:  meester Matthijs   
Vrijdagmiddag:  juf Ingeborg  
Juf Bette en juf Ruby ondersteunen de Leerrotonde.   
Met vriendelijke groet, Team Leerrotonde 
 
Opbrengst inzamelactie kledingbank Maxima 
 
De opbrengst van de inzamelactie t.b.v. kledingbank Maxima willen wij u niet onthouden. 
De foto spreekt voor zich. Namens kledingbank Maxima heel hartelijk dank! 
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