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Nummer 15 9 december 2022 Week 49 

 

In deze nieuwsbrief 

1. De week rond 
2. Agenda komende periode 
3. Poppenkastvoorstelling 
4. Sinterklaasviering 
5. Kerstdiner en kerstviering: licht voor iedereen 
6. Doorgeven toestemming gebruik beeldmateriaal 
7. Ouderavonden identiteit en visie 
8. Een warme kerst voor iedereen 
 

 

1. De week rond 

 
Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
We zijn de week feestelijk gestart met de komst van Sinterklaas en de Pieten op onze school.  
 
De kinderen hebben samen met de leerkrachten en ouders Sinterklaas en de Pieten ontvangen op het 
plein. Er werd gezongen en gedanst met de mooie zelfgemaakte muziekinstrumenten.  
Een bijzondere dank aan de organisatie van de sinterklaascommissie voor een zeer geslaagd kinderfeest.  
 

 
Afgelopen dinsdag zijn wij begonnen met de voorbereidingen rondom Kerst. Op dit moment worden er 
kerstfoto’s van de kinderen gemaakt. De kerstfoto komt op het bekende cd-schijfje in de boom in de klas 
te hangen. In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u de kerstspecial aan met daarin alle informatie rondom 
het kerstfeest. 
 
Helaas hebben we deze week te maken met meerdere zieke collega's. Het blijft een uitdaging om 
passende vervanging te vinden, maar dankzij de flexibiliteit van onze medewerkers kunnen we veel 
oplossen.  
 
Wij wensen u een sfeervol en gezellig weekend toe en als u voetbal gaat kijken vanavond, veel plezier 
gewenst.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marijke Boon, adjunct - directeur en  
Dennis Assink, directeur – bestuurder 
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2. Agenda komende periode 
 

                                      di 13 december 2022 
                                     do 15 december 2022 

                              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 

Mini basketbaltoernooi Scharlakenhof gr 7 en 8 
Foute kersttruiendag  
Alle kinderen vrij 
Kerstdiner en kerstviering in de kerk 
(voor alle kinderen) 
Oliebollen voor kinderen en ouders 
Start kerstvakantie 
Nicolaaskerk: gezinsviering Kerstavond 
Nicolaaskerk: Driekoningen 

 
 
3. Poppenkastvoorstelling 
  
In de afgelopen jaren hebben de kleuters kunnen genieten van de poppenkastvoorstelling tijdens het 
sinterklaasfeest. Het vaste team van spelers (Marjolijn Sikken en Rob 
Hoogeveen) maakten er elk jaar een spannende en mooie voorstelling van. 
Zij hebben echter aangegeven om hiermee te stoppen en hopen het stokje 
door te kunnen geven.  
 
Mede namens alle kleuters  
willen wij hen hartelijk danken 
voor het prachtige 
poppenkastspel.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Sinterklaasviering 
 
Wat hebben we een fantastisch sinterklaasfeest gehad op school. Dit alles hebben we te danken aan de 
sinterklaascommissie. We willen de commissie dan ook heel hartelijk danken voor hun inzet! 
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5. Kerstdiner en kerstviering: licht voor iedereen 
 
Donderdag 22 december worden alle kinderen om 17:00 uur in de klas verwacht voor een gezamenlijk 
kerstdiner. Tijdens het kerstdiner dat de kinderen op school hebben, hopen we u op ons schoolplein te 
ontmoeten. Voor de liefhebber is er een glaasje glühwein en/of een stukje kerstbrood aanwezig. 
Aansluitend kunt u met een lichtje langs de route van school naar de kerk gaan staan, zodat de kinderen 
langs de lichtjes naar de kerk kunnen lopen. Meer informatie hierover lees u in de kerstspecial (zie bijlage). 
 
Na twee jaren waarin we wegens Corona geen gezamenlijke kerstviering hebben kunnen vieren, kunnen 
we dit jaar(donderdag 22 december) eindelijk weer met alle kinderen naar de kerk om samen kerst te 
vieren.  
De kerstviering in de kerk is alleen voor de kinderen met hun meesters en juffen. Dit omdat we met 
kinderen en leerkrachten samen al aan het maximaal aantal personen zitten wat qua veiligheid is 
toegestaan. De brandweervoorschriften laten een groter aantal niet toe.  
We vinden het fijn om het feest wel met alle groepen gelijktijdig te vieren. Het splitsen van groepen heeft 
niet onze voorkeur. Een lastige maar weloverwogen beslissing.  
 
We zijn voornemens de kerstviering te filmen en deze met u te delen. Dit kan echter alleen als we 
toestemming hebben om het beeldmateriaal te delen van alle ouders/verzorgers. Daarom langs deze weg 
ook een vriendelijk verzoek om uw keuze per omgaande kenbaar te maken in Parro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Doorgeven toestemming gebruik beeldmateriaal 
 
Op school maken we geregeld leuke foto's en/of filmopnames. Deze mogen we, vanwege AVG-regels, 
echter alleen delen als ouders/verzorgers daar actief toestemming voor gegeven hebben. 
  
We verzochten u afgelopen maandag dan ook om uw voorkeuren direct via de Parro-app door te geven. 
Een dag later was dit al voor 293 kinderen gebeurd. Helemaal geweldig, want we mogen alleen 
beeldmateriaal delen als we uw toestemming hebben. 
  
Vandaag verzoeken we alle ouders/verzorgers die nog niet hebben doorgegeven wat hun voorkeuren zijn, 
dit alsnog te doen. Onderstaand ziet u welke drie stappen u in de Parro-app moet doorlopen. Het kost u 
ongeveer 1 minuut per kind. 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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7. Ouderavonden identiteit en visie 

 
Vorige week hebben we u al een korte terugkoppeling gegeven aangaande deze ouderavonden. Daarin 
hebben we u ook toegezegd het verslag, dat onze begeleider Tom Knippers zou maken, met u te delen. 
Vandaag vindt u daarom in de bijlage het verslag dat n.a.v. beide ouderavonden is geschreven. Om de 
input beter te kunnen duiden, is het raadzaam om kennis te nemen van de tekst "Een denkraam voor 
identiteit". U vindt deze tekst op pagina 10 van de bijlage. 
Na de kerstvakantie gaan het team en werkgroep verder met het proces dat zal leiden tot (her)schrijven 
van een gedragen visietekst voor de Sint Nicolaasschool. 
 

8. Een warme kerst voor iedereen 

 
Dit jaar hebben veel meer mensen financiële problemen gekregen. Zo is bij kledingbank Máxima het 
aantal bezoekers gegroeid met 20%! De Sint Nicolaasschool wil graag helpen met een inzameling in de 
week voor de kerstvakantie. Op dit moment is er groot tekort aan winterjassen voor kinderen vanaf maat 
116 en herenjassen. Helpen jullie mee? Binnenkort zullen de ouders van de kerstcommissie u nader 
informeren. Misschien kunt alvast thuis gaan kijken of er geschikte jassen zijn die u kunt doneren.  
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