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Nieuwsbrief 18 december 2020 

 
Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de achtste nieuwsbrief 

van het schooljaar 2020-2021. 

❖  
Kerstmis is méér 
Kerstmis is méér 
Kerstmis is meer dan een boom vol met ballen, 

liedjes en slingers en sfeer overal. 
Kerstmis is het verhaal van een kindje, 
ergens ver weg in en simpele stal. 

 
 Kerstmis is meer dan die kransjes met spikkels, 
 slagroom, kalkoen en een kerstbrood met spijs 
 Kerstmis is ook een kind in een voerbak. 

 Stro en wat doeken; een kindje op reis. 
 
 Kerstmis is meer dan gezellige dagen, 
 vol met cadeautjes en ander genot. 
 Kerstmis is in Gods vrede geloven 
 en in dat kind als cadeautje van God. 
 

 Kerstmis is meer dan die brandende kaarsen. 
 knus bij elkaar, de gordijnen goed dicht. 
 Kerstmis is juist het licht voor de wereld. 
 Dat is de droom van een wereld vol licht. 
 

 
 

 

Kom mee naar Betlehem  
In de groepen vertellen we de verhalen uit  
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20. 
Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria 

zwanger is terwijl zij nog niet getrouwd 
zijn. Maar een engel vertelt hem dat het 

goed is. Jozef blijft bij Maria. Als Jozef en 
Maria in Betlehem zijn, wordt Jezus gebo-
ren. Maria wikkelt hem in doeken en legt 

hem in een voerbak. 

 

❖  

 

 
 

Kerst 2020 
Kerst kon helaas niet zo gaan zoals we had-

den gehoopt. Toch hebben we er met elkaar 
een gezellige dag van weten te maken! 

In de ochtend is er in ieder klas het kerst 
gevierd. Er zijn liedjes gezongen en er is 
stilgestaan bij de geboorte van Jezus.  

In de middag hebben de kinderen flessen 
met lichtjes gemaakt, genoten van het ma-

ken van kerststukjes en gekeken naar de 
film “de ster”.  

Het was een fijne laatste dag met de kin-
deren.  

 

 
 

 
 

❖  

Lockdown 
De afgelopen dagen hebben de leerkrachten 

zich kunnen voorbereiden op het thuison-
derwijs in januari. 

Op maandag 4 januari zullen de leerkracht 
en het huiswerk voor de eerste twee weken 
van het jaar 2021 bij u thuis komen bezor-

gen. We doen dan een stoep/raambezoek 
en komen niet binnen. We vinden het fijn 

om u en de kinderen dan kort te kunnen 
ontmoeten. Op Klasbord zal de leerkracht  
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op maandag 4 januari laten weten wat on-

geveer de planning is. Bent u die dag niet 
thuis? Wilt u dit dan doorgeven aan de leer-

kracht? 
 

De informatie vanuit de leerkrachten loopt 
veelal via Klasbord. Heeft u nog geen ac-
count vraag hier dan naar bij de leerkracht. 

 
Mocht u voor de digitale lessen thuis geen 

computer beschikbaar hebben dan kunt u in 
overleg met de leerkracht een laptop lenen. 
We sluiten hier dan  een “contract” met u 

voor af. 
 

We realiseren ons goed dat thuisonderwijs 
veel van u als ouder vraagt. Hoe kun je de 
dag op een zinvolle manier invullen, als je 

kind thuis is?  Via deze link komt u op een 
artikel van Arja Klepel: https://wij-le-

ren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php 
In dit artikel geeft zij  allerlei suggesties, 
om ouders te ondersteunen. 

 
❖  

 
Data 
Vorig jaar ontving u van ons een jaarkalen-

der, met daar op belangrijke activiteiten en 
studiedagen. Dit jaar proberen we op een 

andere wijze u hierover te informeren. We 
denken dat dit overzichtelijker is. In elke 
Nieuwsbrief staan de data van een bepaalde 

periode (gemarkeerd door de vakanties). 
Het vakantierooster en de studiedagen wor-

den vermeld in alle Nieuwsbrieven. 
 

 

4 januari De school begint weer 

15 januari 9e nieuwsbrief komt 
uit 

20,21,22 janu-
ari 

Nationale voorleesda-
gen 

❖  
Vakantierooster en studiedagen 20-21 

Studiedag Maandag 5 oktober 

Herfstvakantie    19-10-20 t/m 23-10-20 

Studiedag Vrijdag 20 november 

Kerstvakantie    21-12-20 t/m 01-01-21 

Studiedag Maandag 8 februari 

Voorjaarsvakantie    22-02-21 t/m 26-02-21 

Goede vrijdag 02-04-21  

Tweede Paasdag   05-04-21  

Studiedag Dinsdag 6 april 

Meivakantie   26-04-21 t/m 07-05-21 

Hemelvaart 13-05-21 t/m 14-05-21 

Tweede Pinksterdag   24-05-21  

Studiedag Woensdag 30 juni 

Studiedag Vrijdag 9 juli 

Zomervakantie 2021  19-07-21 t/m 27-08-21 

❖  
We wensen u fijne kerstdagen en alle goeds 
voor 2021! 
 

 
 

Annemieke van de Krift en Bianca de Zoete

https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php
https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php


2020-12-18 Zeewolde 

 


