
 

 

Kerstspecial   
  

Beste ouders en of verzorgers van onze leerlingen, 

Het eerste deel van schooljaar 2022-2023 zit er op. Vandaag hebben we in de klassen geluisterd 
naar het Kerstverhaal en vanavond sluiten we deze periode af met een heerlijk Kerstdiner op school. 

We gaan genieten van een heerlijke Kerstvakantie en hopen u allen weer gezond terug te zien in 
2023. 

 

Opruimploeg afgelopen vrijdag: 

Graag willen we alle ouders en leerlingen bedanken voor de hulp afgelopen vrijdag bij het opruimen 
van ons plein. Wat is er hard gewerkt en wat ziet het plein er weer netjes uit. Omdat meester Jos 
voorlopig niet zijn werkzaamheden kan hervatten, kan het zijn dat we nogmaals een beroep gaan 
doen op “handige” ouders.  

In de kerstvakantie zullen de bomen nog gesnoeid worden en zal de tuin worden onderhouden door 
een hoveniersbedrijf uit Haaksbergen 

 



 

 

 

Na de vakantie gaan we een contract aan met de Werkwijzer uit Oldenzaal. Zij zullen regelmatig ons 
plein en de tuin gaan onderhouden. 

 

 

 

                                 

Lezen in de kerstvakantie: 

 

Vandaag heeft uw zoon/dochter een heel bijzondere 
kerstkaart gekregen. Deze boekenlegger is bedoeld 
om het lezen te bevorderen.  

Wist u dat u grootste invloed heeft op het leesgedrag- 
en plezier van uw kind? Om u een beetje op weg te 

helpen hebben we wat leestips op een rijtje gezet. 

• Stop niet met voorlezen zodra uw kind zelf kan lezen. Onderzoek toont namelijk aan dat het 
goed is voor de taalontwikkeling om ook oudere kinderen die al zelf kunnen lezen regelmatig 
voor te lezen.  

• Geef het goede voorbeeld: ouders beïnvloeden het leesgedrag van hun kind – veelal 
onbewust – door zelf veel te lezen.  

• Onderneem verschillende leesactiviteiten. Onderzoek toont aan dat – naast voorlezen – 
praten over boeken, boeken cadeau geven en een bezoek aan de boekhandel en bibliotheek 
het leesgedrag en de leesmotivatie stimuleren.  

• Laat uw kind zelf boeken uitkiezen in de bibliotheek of boekwinkel. Als een boek goed aansluit 
bij de interesses van uw kind, beleeft hij/zij meer leesplezier.  



 

 

   

 Sportaal 

Sportaal organiseert in de Kerstvakantie op verschillende locaties een sportief evenement. Onze 

gymdocent Kevin Maasakker zal hierbij ook aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

Daltonregels na de vakantie 

 

 

Daltonregel  

• zelfstandigheid  

  

Ik kan taakgericht werken 

Ik kan geconcentreerd 

werken  

Ik kan zonder toezicht 

werken 
 

 

Uitnodiging voor nieuwjaarskoffie/thee maandag 9 januari 

Hierbij nodigt het team u van harte uit om op maandagmorgen 9 januari as. op school te komen om 

samen een kopje koffie/thee te drinken, elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en om eventjes bij 

te praten. U bent van harte welkom tussen 8.30- 9.00 uur. De kinderen gaan gewoon naar hun eigen 

klas. 

 


