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1. De week rond 

Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
We zijn de week in winterse sferen begonnen. 
Dit beeld maakt het kerstgevoel samen met de mooi aangeklede 
school compleet. Een grote groep ouders was weer bereid de 
aankleding te verzorgen. Complimenten aan de OR. 
 
Zo staat ook dit jaar de kerststal in de aula. 
Indien u in de gelegenheid bent, loop dan gerust even langs deze 
kerststal. Het is zeker de moeite waard deze kerststal te 
bezichtigen. 
 
Aanstaande zondag is het alweer de vierde adventszondag en daarna leven we 
samen toe naar het kerstfeest. 
 
Wij wensen u een warm en fijn weekend toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke Boon, adjunct - directeur en 
Dennis Assink, directeur - bestuurder 
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2. Agenda komende periode 
 

                                   do 22 december 2022 
                              do 22 december 2022 

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

12.00 uur 
17.00 - 19.00 uur 
 
11.30 uur 
12.00 uur  
19.00 uur 
09.30 uur 

Alle kinderen vrij 
Kerstdiner en kerstviering in de kerk 
(voor alle kinderen) 
Oliebollen voor kinderen en ouders 
Start kerstvakantie 
Nicolaaskerk: gezinsviering Kerstavond 
Nicolaaskerk: Driekoningen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen uit groep 1-2b bewonderen de kerststal en luisteren naar het kerstverhaal 
 
3. Kerstviering 
 
Aanstaande donderdag vieren we met alle kinderen van de school het kerstfeest in de Nicolaaskerk. 
Vanwege aanpassingen in de kerk is de capaciteit afgenomen en bereiken wij met kinderen en teamleden 
samen de maximumcapaciteit die de brandweer toelaat. 
Wij hebben nagedacht over het opsplitsen van de kerstvieringen, maar hebben echter bewust gekozen 
om dit jaar met alle klassen/kinderen samen de kerstviering te beleven. Na een aantal Coronajaren is dit 
voor vele kinderen de eerste keer dat ze samen kerst in de kerk kunnen vieren en dat vinden we 
belangrijk. Hoe, wat en waar we komend jaar vormgeven aan de kerstviering bespreken we als team in het 
nieuwe jaar.  
  
De kerstviering is voor ouders in principe live te volgen middels een videostream die wordt verzorgd door 
de Nicolaaskerk. Daarnaast wordt er een video-opname van de kerstviering gemaakt. Echter, alleen 
wanneer 100% van de ouders (van de in beeld gebrachte kinderen) toestemming geeft voor de 
verspreiding van dit beeldmateriaal, mogen we deze videobeelden delen. We verzoeken alle ouders die 
hun voorkeur nog niet kenbaar hebben gemaakt, dan ook vriendelijk om dit alsnog te doen en hun 
voorkeuren door te geven via de Parro-app (zie stappenplan kop 4). 
U kunt uw toestemming desgewenst direct na de kerstviering weer wijzigen. 
 
4. Doorgeven toestemming gebruik beeldmateriaal 
 
Op school maken we geregeld leuke foto's en/of filmopnames. Deze mogen we vanwege de AVG-
wetgeving echter alleen delen als ouders/verzorgers daar actief toestemming voor gegeven hebben.   
Inmiddels heeft 89% van de ouders dit gedaan. Top!  
We hopen dat de laatste 11% dit ook z.s.m. wil doen. We hebben nog een paar 
dagen voor de kerstviering. 
 
Onderstaand ziet u welke drie stappen u in de Parro-app moet doorlopen. We 
danken u op voorhand voor uw snelle actie. 
  
Stappenplan:  
1. Onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy-voorkeuren.  
2. Tik op Privacy-voorkeuren.  
3. Geef per kind aan wat uw voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.  
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5. Personeel 

Juf Daniëlle  

Juf Daniëlle Hoekstra zal na de kerstvakantie haar werkzaamheden in groep 1-2 D stapsgewijs weer 
oppakken.  Hier zijn wij allen zeer blij om. Juf Mirjam de Vries heeft haar deels vervangen afgelopen weken 
en zal dit na de kerstvakantie nog enige tijd doen. 
 
Meester Tom 
Meester Tom Kusters is eigenlijk al gepensioneerd, maar werkt op dinsdag bij ons in de leerrotonde. 
Helaas heeft hij vanwege persoonlijke redenen besloten om zijn werkzaamheden in de leerrotonde  
per 31-12-2022 neer te leggen. Alhoewel wij het ontzettend jammer vinden dat hij vertrekt, respecteren wij 
zijn besluit uiteraard en wensen hem alle goeds voor de toekomst. Meester Tom is op dinsdag 20 
december voor het laatst op school aanwezig. 
  
Gelukkig bestaat het team van de leerrotonde uit meerdere mensen en is juf Ingeborg bereid gevonden 
om tot aan de zomervakantie op de woensdag te komen werken in de leerrotonde, zodat ook in de 
tweede helft van het jaar de betreffende kinderen kunnen worden bediend.  

6. Basketbaltoernooi 

 
Op dinsdag 13 december hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 hun basketbaltalent laten zien in het 
Scharlakenhof. Ze namen het op tegen de jongens en meisjes van de andere basisscholen in Haren.  
Heerlijk om te zien hoe sommige kinderen zich LeBron James waanden.  
Er zaten fantastische aanvallen tussen met mooi samenspel en gecombineerd met goede individuele 
acties. Dank aan alle begeleidende ouders die de kinderen motiveerden en coachten. Uiteindelijk hebben 
meerdere teams van de Sint Nicolaasschool een prijs mee naar huis mogen nemen.  
Om het feest compleet te maken, werd iedereen uitgenodigd om de wedstrijd van de Martini Sparks te 
bezoeken op zaterdag 21 januari 2023 om 19.00 uur.  
 
Met sportieve groet, Meester Rik  

7. Namens de ouderraad 
 

Hoewel het nog maar kort geleden lijkt dat we van start gingen met een club nieuwe enthousiaste 
klassenouders, zitten we nu alweer middenin de drukte aan het einde van het jaar. Voor de kinderen op 
school een periode vol indrukken en belevenissen. Voor u als ouders óók een periode waarin de 
klassenapps volstromen met verzoeken, reminders en mededelingen afkomstig van de klassenouders. We 
realiseren ons dat dit voor extra druk op uw toch al volle agenda zorgt. Langs deze weg willen wij u dan 
ook bedanken voor al uw hulp en bijdragen. 
 
Achter de schermen werken klassenouders en team deze weken hard om de kinderen straks te kunnen 
laten genieten van een feestelijk kerstdiner in de klas en een sfeervolle kerstviering in de kerk.  
Wij zijn trots op onze creatieve, betrokken en daadkrachtige ouderraad! 
 
Voor wie zich afvraagt wie we zijn en wat wij doen: hierbij een foto. Wij sturen sinds september 2020 de 
ouderraad aan door onder meer het organiseren en notuleren van de vergaderingen, het verzorgen van de 
communicatie en administratie en het adviseren van de activiteitencommissies. Daarnaast zijn we 
aanspreekpunt voor directie, team en klassenouders. We stimuleren de 
klassenouders om mooie activiteiten op school te organiseren waarbij we in 
het oog houden dat kinderen genoeg energie en enthousiasme 
overhouden om ook thuis nog een mooi feest te vieren.  
 
Mocht u vragen hebben over de ouderraad: spreek ons vooral aan. We zijn 
regelmatig op school te vinden en natuurlijk bereikbaar via mail of 
WhatsApp. Onze contactgegevens zijn op te vragen bij de klassenouders.  
 
We wensen kinderen, team en ouders van onze school een heerlijke kerst 
en een ontspannen kerstvakantie! 
Met vriendelijke  groet, 
Mirjam de With (links) en Rebecca Fousert (rechts), voorzitters OR 
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8. Kersttruiendag foto teamleden 
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