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SINTERKLAAS, JERUSALEMA CHALLENGE EN KERST
De laatste maand van het jaar is aangebroken. Een maand die altijd gekoppeld wordt aan feestelijkheden.
Dit jaar komt Sinterklaas gelukkig gewoon op school. Er is geen intocht op het plein. Helaas kunnen ouders
de Sint dus niet begroeten, maar worden de kinderen gewoon in de klas verwacht om 8.30u. Het feest voor
de kinderen zal dit jaar niet anders dan anders zijn. Er is ruimte voor een (digitaal) bezoek aan Sint en zijn
Pieten, de groepen 5 t/m 8 helpen de Sint door surprises voor elkaar te maken en het feest kan coronaproof
gevierd worden.
Vrijdag 11 december dansen we de Jerusalema Challenge. Zo hopen we alle zorgmedewerkers een steuntje
in de rug te kunnen geven, wat werken ze hard in deze coronatijd!
Op dezelfde dag wordt de kerstkeuze(mid)dag gehouden. Kinderen zullen deze dag lekker aan de slag gaan
met kerstknutselactiviteiten.
Donderdag 17 december vieren we het kerstfeest met elkaar. We kijken in de klas naar de kerstmusical en
luisteren naar het verhaal over de geboorte van Jezus.
Mocht u de feestelijkheden willen volgen, dan adviseer ik u om onze Twitterpagina te volgen. Daar worden per
feest foto’s en / of filmpjes op geplaatst.
Ik wil u graag laten weten dat we naast alle feestelijkheden ook denken aan de gezinnen voor wie er geen
reden tot feest is. Gezinnen die getroffen zijn door Corona, gezinnen die zorgen hebben om hun werk / huis
/ toekomst. We helpen u graag door middel van de decembercadeaukast of een gesprek met onze social
workers. U staat er niet alleen voor!
Hartelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data

December

Vrijdag 4

Sinterklaasfeest op de locatie. Alle kinderen van groep 1
zijn ook van harte welkom!

Vrijdag 11

Kerstkeuze(mid)dag in alle groepen

Vrijdag 11

Jerusalema Challenge, 12.30u op het plein. U hebt
informatie gekregen via Social Schools. Denkt u aan het
inleveren van de toestemmingsformulieren?

Woensdag 16

Kennismakingsbijeenkomst ouders en kinderen groep 1
Beren (nieuwe instroomgroep)

Donderdag 17

Opvoering van de kerstmusical en kerstviering in de
groepen.

Maandag 21
december t/m
vrijdag 1 januari

Januari

Februari

Kerstvakantie: alle kinderen zijn vrij.

Maandag 4

Start van VCOG Kinderopvang in onze school! De
peuterspeelzaal, peuterdoorstroomgroep en BSO’s zijn
vanaf deze week geopend.

Maandag 8

Studiedag team, alle kinderen zijn vrij. De opvang is
geopend.

Donderdag 11

Alle kinderen krijgen hun rapport mee.

Dinsdag 16 en
donderdag 18

10-minutengesprekken groep 1 – 8. Kinderen zijn
uitgenodigd om mee te komen naar het gesprek.

Maandag 22 –
vrijdag 26

Voorjaarsvakantie. De BSO is geopend, de peuteropvang is
gesloten.

Sinterklaasfeest
Op vrijdag 4 december wordt het Sinterklaasfeest
bij ons op school gevierd. Normaal gesproken
pakken we dat groots aan, maar dit jaar
komen wij met een alternatief programma.
Er is dit jaar helaas geen Sinterklaasintocht
op het schoolplein. In plaats daarvan, maken
wij onze eigen Sinterklaasfilm die de kinderen
in de klas gaan bekijken. De groepen 1 t/m 4
gaan daarna op bezoek bij Sint en Piet op het
podium. De leerlingen mogen helaas dit jaar niet
zelf optreden voor Sint en Piet en daarom zullen
Sint en Piet gaan optreden voor de kinderen! De
bovenbouwgroepen zullen een live verbinding
met de Sint gaan maken via de digitale weg.
Aangezien Sinterklaas dit jaar op vrijdag 4
december gevierd wordt, willen we alle leerlingen
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uit groep 1 uitnodigen om ook naar school te
komen.
Het Sinterklaasfeest wordt mede mogelijk
gemaakt door de enthousiaste en betrokken
ouders van de Activiteiten-Commissie.
Namens de Activiteiten-Commissie,
Lindy Stol
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IKC Dom Helder Camara –
ontwikkelingen

De decembercadeaukast is weer
geopend

De afgelopen tijd hebben we u op de hoogte
gehouden dat we onze locatie doorontwikkelen
tot een IKC (integraal kindcentrum). Dit is een
plek waar opvang en onderwijs samenkomen,
waar één team vanuit dezelfde visie werkt aan
de ontwikkeling van kinderen en waar een breed
aanbod aan activiteiten aangeboden wordt.

De decembercadeaukast is goed gevuld dit
jaar! Naast speelgoed en boeken, treft u er ook
kinderkleding aan. We nodigen u van harte uit om
gratis producten op te halen, het staat er voor!

We vinden het geweldig om te zien hoeveel
ouders hun kind(eren) aangemeld hebben voor
de peuterspeelzaal, peuterdoorstroomgroep en/of
BSO. De komende weken gebruiken we om alles
gereed te maken zodat we vanaf 4 januari 2021
kunnen starten met de opvang. Ouders die hun
kind aangemeld hebben voor de opvang worden
op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen
m.b.t. de opvang.
Een leuk nieuwtje: we hebben een heuse knutseloma aan onze locatie verbonden! Misschien kent
u Marjan nog? Ze was vroeger pedagogisch
medewerker op BSO Kameleon en is met pensioen
gegaan. Maar ze heeft heel veel zin om één of
twee keer per week aan de slag te gaan in het
knutselatelier dat we op de BSO gaan inrichten
en in de school.
Mocht u opvang af willen nemen op onze locatie,
dan kunt u dit regelen via de volgende stappen:
1. Ga naar www.vcogkinderopvang.nl;
2. Klik op de hoofdpagina van de website op de
rode button ‘Inschrijven’;
3. Vul alles in wat gevraagd wordt in het scherm
dat zich opent;
4. 
U kunt evt. opmerkingen of vragen die
u hebt kwijt in het vak ‘Bijzonderheden’.
De administratie van VCOG Kinderopvang
neemt contact met u op om de vragen te
beantwoorden.

Hoe werkt de ‘Decembercadeaukast’:
U kunt nieuw speelgoed en boeken schenken (en
zelf neerzetten op de tafels en kasten in de hal van
de hoofdingang). Alles wat ingebracht wordt, wordt
uitgestald in de hal van de hoofdingang en iedere
ouder die cadeaus nodig heeft, mag pakken wat hij
/ zij wil hebben. Er zijn geen regels wie wat mag
pakken: we gaan er vanuit dat iedere ouder die het
nodig heeft, de vrijheid neemt om gratis te winkelen
in de speelgoedwinkel. Naast het speelgoed en de
boeken, kunt u ook gratis cadeaupapier en plakband
meenemen om alle cadeaus in te pakken.
U kunt de hoofdingang bereiken via de buitenkant
van de school.
We hopen dat iedereen goed geeft en dat iedereen
die het nodig heeft cadeaus pakt! Schroom niet,
het staat er voor u en zo helpen we elkaar in de
dure decembermaand.

Kerstwarmte –
kerstpakkettenactie Beijum
Ieder jaar houdt een groep Beijumers zich bezig
met het maken van kerstpakketten voor mensen
uit de wijk die het goed kunnen gebruiken. Ook
dit jaar gaat de kerstpakkettenactie gewoon door.
In bijgevoegde foto’s treft u alle informatie aan.

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben,
dan kunt u contact opnemen met Joyce Mollema.

Aanmelden nieuwe kleuters
(broertjes / zusjes)
Vanaf dit moment ontvangen we de aanmeldingen
voor broertjes / zusjes die, zodra ze vier jaar zijn,
naar onze school toe komen graag. Wordt uw
zoon of dochter vier jaar tussen nu en juli 2023?
Meld hem of haar dan aan! Dit kunt u doen door
een mailtje te sturen naar: j.mollema@vcog.nl.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 15 december 2020 via Social Schools.
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