
Vakanties en vrije dagen  school-

jaar 2020/2021 

Trefwoord  

Thema: In het licht zetten 

 

Een juiste belichting kan iemand op z’n best en z’n 

mooist laten zien; laten opvallen en stralen. 

Soms echter maken mensen elkaar zwart en belichten 

ze elkaars donkere, negatieve kanten. 

 

De evangelist Mattheüs haalt alles uit de kast om van 

het geboorteverhaal van Jezus iets opvallends te ma-

ken. Er komen koningen, sterren en wijzen en engelen 

aan te pas om dit mensenkind in een speciaal licht te 

plaatsen en zo zijn bijzondere betekenis duidelijk te 

maken.  
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Vakantie: 

Kerstvakantie   21-12-2020 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie  22-02-2021 t/m 26-02-2021 

Pasen    02-04-2021 t/m 05-04-2021 

Koningsdag   27-04-2021 

Meivakantie   03-05-2021 t/m 14-05-2021 

(incl. hemelvaart) 

Pinksteren   24-05-2021 

Zomervakantie  12-07-2021 t/m 20-08-2021 

 

Studiedagen team:  
Woensdag  27-01-2021 

Woensdag 03-03-2021 

Donderdag  01-04-2021 

Dinsdag  06-04-2021 

Maandag  26-04-2021 

Dinsdag  25-05-2021 

Woensdag  07-07-2021 

 

Vrije vrijdagen Groep 1 Groep 2 

December    18 

Januari  08, 22  15, 29 

Februari  05, 19  12 

Maart   12, 26  05,19 

April   16, 30  09, 23 

Mei    28  21 

Juni   11, 25  04, 18 

Juli   09  02, 09 

Kerst  

Volgende week donderdag (17 december) is het 
kerstfeest op school.  

Natuurlijk is het dan leuk om ook je feestkleding aan te heb-
ben, dat mag zeker!  

Maar behalve feestkleding zijn er vaak ook prachtige (foute) 
kersttruien, hier hebben we wat op bedacht!  

Donderdag 17 december kom je (als je dit wilt) in feestkle-
ding op school.  

Op vrijdag 18 december zullen we foute kersttruiendag 
hebben!  
Dus trek dan je meest bijzondere exemplaar aan, we zijn 
benieuwd!  

Op naar kerst  

De laatste schoolweken van 2020 staan in het teken van 
Kerst. De geboorte van Jezus staat dan centraal. Het is een 
feest van het licht, liefde en nieuw leven en van toekomst.  
De leerlingen vieren volgende week donderdag het 
kerstfeest in de eigen groep. Tussen de middag verzorgt de 
ouderraad traditioneel een kerstbuffet voor alle leerlingen.   
Vrijdag 18 december is de laatste schooldag voor de kerstva-
kantie.  
Het team wenst u alvast goede kerstdagen, een fijne vakan-

tietijd en een feestelijke jaarwisseling. Wij hopen u in 

2021 weer in goede gezondheid te ontmoeten.  

Zwemdiploma B 

Hoera!! Deze toppers hebben hun zwemdiploma B ge-
haald. Gefeliciteerd! 



Opening nieuwe lokaal  

Donderdag 3 december heeft de wethouder samen met 
onze bestuurder het nieuwe lokaal en de nieuwe kanto-
ren geopend. Het was een feestelijke opening.  

Schoonmaakochtend   

Vrijdagochtend 18 december houden we met de hele 
school een schoonmaakochtend. 
Omdat de schoonmaakavond met ouders in oktober niet 
door kon gaan i.v.m. corona, gaan we met de leerlingen 
poetsen. 
Zo is alles weer lekker schoon en starten we fris het nieu-
we jaar. 
We willen u vragen of u uw kind een emmer en een doekje 
mee wilt geven deze dag. 
Alvast bedankt! 

 
Met vriendelijke groet,  
Commissie ouderbetrokkenheid 

Wetenschap en techniek 

Afgelopen week zijn Bram, Dinand en Islam (Groep 7B) 
samen met meester Bennemeer naar Mohocar Caravans 
in Ommen geweest. Hier hebben zij gloednieuw gereed-
schap in ontvangst genomen dat is bedoeld voor het nieu-
we wetenschap & techniek lokaal. Mohocar, heel erg be-
dankt hiervoor.  

Kiwistickers  

Wauw, dit is snel gegaan! Binnen een maand hebben wij 
het samen voor elkaar gekregen om maar liefst 600 kiwi-
stickers te sparen. We hebben nu genoeg kiwistickers 
ontvangen en gaan de posters inleveren. In februari 2021 
hopen wij maar liefst 40 ballen te ontvangen. Bedankt 
voor jullie fanatieke deelname; alle ballen verzamelen! ☺ 

Leuke uitspraak  

Een leerling ziet een plaatje van een teckel en roept: 
'Hé kijk juf, een langhond! 

Een vraag over Sinterklaas: 'Juf, dit is toch het tapijt 

van sinterklaas?' Wijzend naar de tabbert.  

Kerstboom  

Afgelopen week is de kerstboom voor de 
school opgezet. Met medewerking van 
MTS Hendriks (verkoopt kerstbomen aan 
de Hessenweg) hebben wij een 6 meter 
hoge kerstboom 
neergezet. MTS 
Hendriks, be-
dankt hiervoor!  
 

Groene schoolplein 

Wethouder Scheele kwam vorige week donderdag 
de voortgang van het groene schoolplein bekijken.  
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Omgaan met social media  

Tegenwoordig krijgen kinderen steeds jonger een eigen 

mobiel. Daarmee komen ze ook op steeds jongere leeftijd 

in aanraking met het gebruik van internet in combinatie 

met sociale media als WhatsApp. Dit roept vragen op bij 

ouders. Want hoe kunnen zij hun kinderen beschermen 

tegen de schadelijke invloeden van het internet? We we-

ten dat kinderen via groepen op WhatsApp in aanraking 

kunnen komen met de minder leuke kanten van internet 

en deze manier van contact maken. Dan kan het gaan om 

spammen, pesten, anderen belachelijk maken of uitslui-

ten of plaatjes/ filmpjes doorsturen die agressie/ geweld/ 

sexuele uitingen bevatten. Ouders hebben de plicht hun 

kinderen te beschermen tegen schadelijke invloeden van 

buitenaf, dus ook tegen de gevaren van internet. Kin-

deren die in het bezit zijn van een telefoon moeten daar 

echt mee leren omgaan. Als ouder moet je je kind dan 

ondersteuning bieden. Onze adviezen zijn: 

• Kijk samen met je kind naar de berichten die bij-

voorbeeld in What’s App of TikTok verstuurd wor-

den. Wat wordt er allemaal gezegd, hoe heeft je 

kind gereageerd en was dat handig? Geef je kind 

op een rustige manier aanwijzingen en uitleg. 

• Ga hier regelmatig, bijvoorbeeld iedere week, met 

je kind voor zitten, zodat het een gewoonte kan 

worden. 

• Vraag regelmatig aan je kind hoe de dag ‘online’ 

verlopen is. Vraag aan je kind of er zaken zijn die 

hij/ zij graag wil bespreken. 

Wat te doen als je kind via Social Media gepest wordt? 

• Spreek je waardering uit als je kind zelf naar je toe 

is gekomen. 

• Steun je kind en blijf zelf rustig in je emoties. 

• Luister naar je kind, stel vragen en neem zijn of 

haar verhaal serieus. 

• Onderneem níet gelijk actie. 

• Overleg met je kind wat de beste aanpak is. 

• Als je anderen in wilt schakelen, doe dit dan ná 

overleg met je kind. 

 

Wie zijn er jarig ?      

      groep 

11 dec  Jens      6B  

11 dec  Juf ten Kate    6B 

13 dec  Juliën       7B  

14 dec  Dilano     8B  

17 dec  Eamon      6A  

19 dec  Juf Supheert    2, 3 

19 dec  Meester van de Meeberg  vrijwilliger 

21 dec  Luka       2  

23 dec  Islam      7B  

26 dec  Mauro     4  

26 dec  Naomi     7B  

27 dec  Thom      3  

30 dec  Charlotte      7A  

31 dec  Lambert      1  

Welke tips kun je kind geven? 

• Als je nare berichten/ foto’s/ filmpjes ontvangt, rea-

geer daar dan niet op. 

• Bewaar de nare berichten/ foto’s/ filmpjes en laat 

het aan een volwassene zien. 

• Blokkeer degene die je lastig valt. 

• Deel nooit privé-gegevens zoals naam en adres. 

• Verspreid nooit ongevraagd foto’s van anderen. Dit is 

verboden. 

• Scherm je profiel af. ‘Alleen voor vrienden’ is een 

goede keus. 

• Plaats geen foto’s waarop je herkenbaar bent. 

• Accepteer alleen vriendschapsverzoeken als je die 

persoon echt kent en al wel eens ontmoet hebt en als 

je zeker weet dat het die persoon ook is. Vraag na als 

je niet zeker bent. 

• Houd wachtwoorden altijd geheim. 

• Niet schelden of lelijk doen tegen anderen; dat zou je 

in het echt ook niet doen. 

• Als je iets vervelends meemaakt: schakel een volwas-

sene in die je vertrouwt. 

Meer informatie is te vinden op:  

https://www.vraaghetdepolitie.nl/pesten-en-online 

Tot slot: op school krijgen de leerlingen les in mediawijs-

heid. Wanneer er vragen zijn over dit onderwerp  kunt u dit 

bespreken met de leerkracht van uw kind. Ook is het goed 

de leerkracht van uw kind in te lichten als er nare voorvallen 

zijn via de telefoon. De leerkracht kan daar dan rekening 

mee houden.  
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