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Activiteitenkalender 2022-2023 
 

22 december  kerstviering 

23 december Kerstvakantie 12.00 uur uit (hele 
school) 

9 januari 
2023 

Start school 

16 januari Winterfeest voor vogels (NME) 
groep 3-4 

16 januari Start DIA toetsen 

19 januari Cultuurpalet de vikingen gr 5-6 

19 januari  MR vergadering 

 
Stukje Oudercommissie 

Na het uitzwaaien van de Sint was de 
oudercommissie weer druk bezig met versieren 
voor kerst. Helpen bij het maken van de 
kerststukjes en het regelen van lekkernijen en 
een kerstattentie voor alle leerlingen. Wij 
wensen iedereen fijne dagen en een gelukkig 
Nieuwjaar en danken al onze sponsors van de 
afgelopen tijd: 
Plantenwacht, Buurtsuper Attent, Praxis, 
Bosrand, Alphense feestwinkel en Bakkerij 
Stevers. 
Groeten van de oudercommissie 
 
Kerststukjes maken 
Wat was het leuk en gezellig. Het weer zat 
gelukkig mee. Geen enorme kou en lekker droog. 
Zelfs het zonnetje kwam er nog even bij. 
Met dank aan de OC heeft iedereen een prachtig 
kerststukje kunnen maken. 
Ook zijn er wat kerststukjes en kaarten gebracht 
bij onze sponsors, waar zij erg blij mee waren. 

  

Kerstkaarten wegbrengen voedselbank 
Gisteren zijn we met de kinderraad naar de 
voedselbank gegaan  om de kerstkaarten weg te 
brengen en we kregen daar ook een rondleiding. 
We kwamen daar veel te weten over de 
voedselbank, dat wel 250 gezinnen er gebruik van 
maken en dat ze ook aan het verbouwen waren. 
Toen we met de kinderraad daar aankwamen 
zagen we dat het heel groot was en dat ze heel 
veel spullen hadden.  
Groetjes van Tom en de kinderraad. 

 
 
Kerstdiner op de Groen 
Vanavond gaan we gezellig met elkaar op school 
eten en kerstfeest vieren. Vanmorgen kwamen 
alle kinderen al met borden, een beker en bestek 
en veel hadden al heerlijke hapjes mee, leuk! 
Warme en zelfgemaakte dingen kunnen jullie 
vanavond meegeven. 
De deur gaat om 17.20 uur open. Ouders zijn van 
harte welkom om de kinderen even in de klas te 
brengen. We zullen het kerstdiner starten om 
17.30 uur en om 18.30 uur kunnen de kinderen 
weer opgehaald worden. De kinderen uit groep 1 
t/m 4 moeten opgehaald worden in de klas. Zij 
komen dus niet zelf naar buiten. De kinderen uit 
groep 5 t/m 8 mogen zelf de school verlaten, 
tenzij jullie in parro aangeven dat jullie je kind 
binnen op komen halen. De leerkracht zal jullie 
kind dan vragen in de klas op jullie te wachten. 
Na het kerstdiner gaat het kerststukje en de tas 
met bord, beker en bestek weer mee naar huis. 
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Kerstdrankje met ouders 
Jullie hebben vast al in parro de uitnodiging 
gelezen dat jullie van harte welkom zijn om om ur 
18.15 uur in het duizendpootlokaal even gezellig 
met alle ouders en Karin en Annemiek samen te 
zijn en elkaar de beste wensen te geven. We 
hopen veel van jullie te zien en te spreken! 
 
Gezamenlijke kerstviering 
Op vrijdag 23 december start de schooldag 
gewoon om 8.30 uur. Wij zullen die ochtend met 
de hele school een kerstviering hebben in de 
gymzaal. We zullen met elkaar het kerstverhaal 
lezen via theaterlezen engaan samen kerstliedjes 
zingen.  
Aan het eind van de ochtend gaan ook alle 
knutselwerkjes mee naar huis. Willen jullie zorgen 
voor een tas waar alles in kan? 
 
Kerstboekenlegger 
Alle kinderen krijgen van ons ook een mooie 
boekenlegger en een brief mee met tips hoe je in 
de kerstvakantie lekker kan lezen, want ons 
speerpunt is natuurlijk niet voor niks: Lezen is 
leuk! 
 
DIA toetsen eerste start 
Vorige week hebben de kinderen van groep 3 t/m 
8 voor het eesrt gewerkt met de DIA toets. Goed 
dat ze op deze manier vast konden oefenen met 
de werkwijze van deze toetsen. De leerkrachten 
schreven op bladen in de teamkamer op wat goed 
ging en waar ze nog tegenaan lipen. Hiermee 
gingen we aan de slag op de teamvergadering 
van 15 december. In het nieuwe schooljaar gaan 
we hiermee verder en ontvangen jullie ook 
informatie over de werkwijze, zodat we een goede 
start maken met elkaar in de week van 16 januari.  

 

Kerstvakantie 
Op vrijdag 23 december zijn alle groepen om 
12.00 uur uit. Voor iedereen start dan de 
kerstvakantie. In het nieuwe jaar starten we weer 
op maandag 9 januari 2023. 
 
 
Beste wensen 
Alle teamleden van de Groen wensen jullie hele 
fijne en ontspannen dagen met alle mensen die 
jullie lief zijn. 
Tank lekker bij en kom in 2023 allemaal gezond 
weer terug! 
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