
 

 

 

 

 

 

Kerst  

Op woensdag 21 december vindt er een gezellige kerstwandeling 

plaats rondom ons gebouw. Er zullen vier tijdvakken zijn.  

Het eerste tijdvak is om 17.00 uur. In totaal duurt de kerst- 

wandeling een klein uur. In welk tijdvak je als gezin bent  

uitgenodigd, staat tegen die tijd op de uitnodiging. Voor de  

kerstwandeling hebben we schone glazen potjes nodig voor  

de versiering. Helpen jullie mee om deze te sparen? Je kunt ze  

inleveren bij juf of meester. We zijn nog op zoek naar mensen die ons 

willen helpen bij het opruimen van de kerstversiering. Dit vindt plaats 

op vrijdag 23 december onder schooltijd. Je kunt je hiervoor aanmelden 

via Parro bij agenda-items.  

 

Onze vertrouwenspersoon  

Stichting KindPunt kent een interne vertrouwenspersoon; dit is mevrouw S. Palyama. 

Haar gegevens staan in onze Kindcentrumgids. Naast mevr. 

Palyama hebben we op school ook een medewerker die 

vertrouwenspersoon is voor kinderen, ouders en medewerkers: 

juf Brenda Veerman. In deze bijdrage legt Brenda uit hoe zij 

hier vorm en inhoud aan geeft:  

Mijn naam is Brenda Veerman. Ik ben de juf van groep 5/6 op 
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de maandag en dinsdag. Binnen ons kindcentrum ben ik de vertrouwenspersoon.  

Ik ben er voor de kinderen, voor ouders en voor leerkrachten. Als u ergens mee zit en 

er met niemand over kunt of durft te praten, kunt u bij mij in 

vertrouwen uw verhaal kwijt. Ik luister, stel vragen en zoek samen 

met u naar een mogelijke oplossing. U kunt mij bereiken via de 

mail:  b.veerman@kindpunt.nl.                                                                                                                                            

Er hangt op het lesplein bij groep 5/6 ook een brievenbus waar 

leerlingen een briefje in kunnen doen als ze ergens mee zitten of een 

keer met mij willen praten.  

 

Peutergym 

Morgen gaan we weer gymmen. Samen met meester Christian  

kunnen de peuters weer heerlijk bewegen. Alle peuters vanaf 2  

jaar zijn welkom om mee te doen. We beginnen weer om negen  

uur. Geeft u het ook even door aan ouders van peuters in de buurt? 

 

 

 

 

Algemeen 

Hoera, onze juf Gertrude heeft een baby gekregen!  

Het is een jongetje en hij heet Boaz. We wensen  

juf en haar gezin een fijne kraamtijd toe! 
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Baby/dreumesgroep 

Afgelopen week hebben we veel 

cadeautjes uitgepakt en op 

maandag 5 december kwam 

Sinterklaas dan echt op school. 

Wat vonden de kinderen het 

spannend en leuk! 

 

 

De werkmannen zijn deze week begonnen met het bouwen van de nieuwe slaapkamer. 

De kinderen vinden het reuze interessant om hiernaar door 

het raam te kijken.  

 

De groep begint zo langzamerhand ook in de kerstsfeer te 

komen. Samen met de kinderen hebben we de kerstboom 

versierd en de babygym hangt ook al vol met kerstballen 

 

 

 

 

Peutergroep 

 

Oooh wat was het maandag een feest! 

Sinterklaas en zijn pieten zijn langs geweest . 

Voor alle kinderen in de groep, waren er cadeautjes en wat snoep. 

Nu is Sint weer terug naar Spanje. 

En versieren we de groep voor kerst met veel lichtjes en franje. 

 

We lezen boekjes over kerst en spelen leuk met de gekregen cadeautjes.  

We willen nog twee dingen vragen: 

- Zouden jullie in de sjaals, mutsen en handschoenen de naam van jullie  

  kind willen   zetten? 

- Heeft er iemand misschien nog een kunstboom over die we hier mogen  

  gebruiken op de opvang? 

 

 



BSO 

Bij de Bso was Sinterklaas ook zeker aanwezig. We 

hebben de hele week Sinterklaas activiteiten gedaan, 

zoals bijvoorbeeld Kraak de Sint code. Maandag 5 

december heeft de Sint, cadeaus bij ons op de Bso 

gebracht en hebben wij nieuwe spelletjes gekregen. 

Maandag 12 december beginnen we met het thema 

Kerst. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 


