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Wist u dat………………………………….. 
 

- wij en de kinderen gisteren een heel leuk kerstfeest hadden 

- wij hopen dat de ouders het ook leuk vonden 

- wij de kerstcommissie (leerkrachten en ov) bedanken voor de fijne organisatie  

- wij iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023 wensen 

- wij de kinderen op 9 januari weer op school verwachten 

- wij u vragen om op woensdag 11 januari geen vlechtjes en gel bij de kinderen in de haren te 

doen i.v.m. de luizencontrole 

 

 

Zieken 

De afgelopen weken hebben we helaas veel zieken gehad onder het personeel. We merken wel 

dat het een druk jaar is geweest waar we veel voor elkaar hebben moeten opknappen en door 

Corona waarschijnlijk weinig weerstand hebben opgebouwd.  

Maar gelukkig hebben wij alles goed kunnen opvangen en hebben we geen kinderen naar huis 

hoeven sturen. We hopen dat iedereen na de kerstvakantie lekker uitgerust weer op school 

komt zodat we de tweede helft van het schooljaar ook fijn kunnen werken en genieten. 

 

Juf Ine zal helaas een hele tijd afwezig zijn omdat zij begin januari naar het ziekenhuis moet om 

haar been weer recht in het bekken te zetten. Twee jaar geleden heeft ze dat bij het andere 

been moeten laten doen en dat was best pijnlijk en een lang proces. Gelukkig weet ze nu hoe 

het ongeveer zal gaan en is ze dus beter voorbereid. We wensen haar veel sterkte en een 

voorspoedig herstel toe.  

 

Gelukkig hebben voor juf Ine iemand gevonden die haar taken overneemt. Daar kan ik op dit 

moment nog niet veel over zeggen omdat alle zaken eerst nog geregeld moeten worden, maar 

in de vakantie hoop ik alles definitief te hebben en zal ik meer kunnen vertellen. 
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Luizen 

We kregen vandaag een berichtje van een moeder uit groep 5/6 dat haar dochter luizen heeft. 

Wilt u zelf uw kind goed controleren? 

Op woensdag 9 januari hebben we op school een luizencontrole, maar het is wel fijn als u het 

zelf eerder ontdekt. 

 

 

Kerstviering 

Gisteravond hebben we onze kerstviering mogen vieren. De kerstcommissie, een aantal 

collega’s en een aantal v-leden, hebben er een prachtig feest van gemaakt. Het weer zat niet 

echt mee maar de kinderen konden gelukkig de speurtocht wel lopen. Dat was erg gezellig en 

erg geslaagd. Daarna hebben ze heerlijk gegeten van de heerlijke hapjes die de ouders (samen 

met de kinderen) gemaakt hadden. Het zag er super feestelijk uit en het was heerlijk.  

Om 18.30 uur mochten de ouders hun kinderen ophalen in school en kregen ook zij iets te 

drinken. Het was erg druk en gezellig en iedereen was blij dat we dit weer zo mochten vieren.  

Na afloop hebben de leerkrachten en andere personeelsleden samen met de OV en de MR nog 

wat gedronken en wat bij gekletst.   

 

Jeugdpronkzitting 

Op zondag 8 januari wordt de pronkzitting gehouden om 14.11 uur in het dorpshuis. Groep 7/8 

heeft een brief meegekregen wat zij moeten doen, maar de andere kinderen zijn natuurlijk ook 

van harte welkom. We hebben al gehoord dat er een heel aantal groepjes aan het oefenen is 

en rekenen op een gezellig feest.  

 

 

Takkie 

Meester Tieme heeft meegedaan met een actie 

van de Hema waarbij je een Takkie kon winnen. 

En hij heeft gewonnen. Dus heeft hij de Takkie 

aan onze kinderen van groep ½ geschonken.  

De kinderen zijn er erg blij mee! 
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Oudermomenten 

We kregen van de OV te horen dat zij wel graag weer eens in de klassen wilden kijken om iets 

meer mee te krijgen van hoe hun kind het op school doet. Dat was natuurlijk in de coronatijd 

erg lastig maar dat willen we wel weer gaan doen.  

We zijn wel heel blij met het feit dat de kinderen van de onderbouw zelf naar binnen komen en 

hun eigen spullen ophangen etc. Daar worden ze heel zelfstandig van en het scheelt een hoop 

drukte in de gang.  

Want in de praktijk blijken ouders daar toch vaak gezellig te kletsen en afspraakjes te maken 

om te spelen etc. En de kinderen zitten alleen maar tegen benen aan te kijken.  

Dus willen we voor de kleuters wat middagen organiseren met een inloop. Hoe dat er precies 

uit komt te zien hoort u in het nieuwe jaar. 

 

Voor de overige groepen willen we een moment organiseren na een thema van 

Topondernemers. Dan kunt u kijken wat alle kinderen met Topondernemers hebben gedaan en 

gemaakt. De eerste keer zal waarschijnlijk op donderdag 16 februari zijn, de donderdag voor de 

voorjaarsvakantie.  

 

Foto’s concert Boomband 

Hieronder staat nog een aantal foto’s van het concert dat de Boomband vorige week gegeven 

heeft. 
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Wij wensen iedereen heel fijne 

feestdagen en een heel gezond 

2023 
 

 
Het team van De Boomgaard 

 


