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Nieuwsbrief 20 december 2019 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de achtste nieuwsbrief van het 
schooljaar 2019-2020. 

  
 

Kerst 

 
Wij zijn op weg 
Wij zijn op weg naar Bethlehem 
Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem 
Met mirre en wierook en geschenken van goud 
zijn onze zadeltassen tot de rand toe volgestouwd 
 
Een kind is geboren (Halleluja,halleluja) 
in Bethlehem (halleluja,Halleluja) 
Hij wordt de nieuwe Koning 
Alle eer aan Hem! 
 
Wij zijn op weg naar Bethlehem 
Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem 
Waar moeten wij heengaan? linksaf of rechtsdoor 
Kijk in het verre oosten gaat de ster ons voor 
 
Een kind is geboren (Halleluja,halleluja) 
in Bethlehem (halleluja,Halleluja) 
Hij wordt de nieuwe Koning 
Alle eer aan Hem! 
 
Waar moeten wij heengaan? linksaf of rechtsdoor 
Kijk in het verre oosten gaat de ster ons voor 
Een kind is geboren (Halleluja,halleluja) 
in Bethlehem (halleluja,Halleluja) 
Hij wordt de nieuwe Koning 
Alle eer aan Hem! 
Een kind is geboren (Halleluja,halleluja) 

in Bethlehem (halleluja,Halleluja) 
Hij wordt de nieuwe Koning 
Alle eer aan Hem! 
Hij wordt de nieuwe Koning 
Alle eer aan Hem 
Hij wordt de nieuwe Koning 
alle eer alle eer alle eer, aan Hem! 
 
(Dit is één van de liederen die we hebben gezongen 
tijdens de viering gisteren) 
 
Kerstcircuit 
Afgelopen dinsdag hebben we een kerstcircuit 
gedaan met een drietal kerstactiviteiten: knutse-
len, spelletjes en een kerststukje maken. 

 
 
Route 8- schoolverlaters 
Voorheen waren leerlingen uit groep 8 niet ver-
plicht om een eindtoets te maken. Hierin is veran-
dering gekomen. Vanaf 2015 zijn alle leerlingen uit 
het reguliere basisonderwijs en vanaf 2020 alle 
leerlingen uit het speciaal (basis)onderwijs ver-
plicht om een eindtoets te maken en hebben de 
scholen de keuze uit vijf eindtoetsen. Wij hebben 
als school voor de adaptieve toets ROUTE 8 geko-
zen. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast 
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aan het niveau van uw kind. Ieder 
kind doorloopt op deze manier 
een eigen route door de toets. 
We doen alleen met de verplichte 
onderdelen van ROUTE 8. We 

hebben immers al een schooladvies gegeven op 
basis van de ontwikkeling van uw kind door de 
school heen. De toets wordt afgenomen in de week 
voor de meivakantie. 
 
Voor kinderen met een intelligentie <75 en een 
uitstroomverwachting van PRO of VSO is de toets 
niet verplicht. We hebben er als school voor 
gekozen de toets bij deze kinderen niet af te 
nemen. 

  

De ouderraad 
Momenteel zitten er drie moeders in de ouder-
raad.  Ook de afgelopen maand zijn ze weer erg 
actief geweest met de extra’s voor de kinderen 
rondom Sint en Kerst. 
Zo hebben ze Sint geholpen met de cadeautjes, 
gezorgd voor warme chocolademelk met wat 
lekkers op 4 december, bij het schaatsen en de 
kerstmarkt. Ook hebben ze de school in Sint en 
kerstsfeer gebracht.  Namens de ouderraad heb-
ben de kinderen gisteren ook een boekje ontvan-
gen voor  kerst. Wij, leerkrachten, zijn heel blij met 
deze extra’s voor de kinderen! Yolanda, Ancell en 
Marleen heel hartelijk dank! 
We zien dat het heel veel werk is, zeker nu de 
ouderraad maar drie moeders telt (voorheen 6). 
We hopen van harte dat er meer ouders zijn die 
willen meehelpen. Wilt u meer informatie vraag 
het ons! 

  

 
 
Data 

23 dec. t/m 3 jan.  Kerstvakantie 

19 januari De nieuwsbrief komt uit 

31 januari Studiemiddag- 12.00 uur uit. 

10 februari Studiedag- de kinderen zijn vrij 

24 febr.t/m 28 
febr. 

voorjaarsvakantie 

 
Namens alle collega’s wensen we u hele fijne kerstda-
gen en alle goed voor 2020! 
 

 
 
Met vriendelijke groet, Bert Veldhorst en Bianca de 
Zoete
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