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Kerstvakantie  27-12-2021 t/m 07-01-2022   
Voorjaarsvakantie  21-02-2022 t/m 25-02-2022   
Paasweekend  15-04-2022 t/m 18-04-2022   
Meivakantie   25-04-2022 t/m 06-05-2022   
Hemelvaart   26-05-2022 t/m 27-05-2022   
Pinksteren   06-06-2022   
Zomervakantie  18-07-2022 t/m 26-08-2022  
  

Studiedagen 2021-2022  

26 januari 2022  
28 februari 2022  
30 maart 2022  
7 juni 2022  
8 juni 2022  
13 juli 2022  
 
Vrije vrijdagen groep 1 en groep 2 
 
   Groep 1 Groep 2 
December  24  17, 24  
Januari   14, 28  21 
Februari  11  4, 18 
Maart   4, 18  11, 25 
April    1, 22  8 
Mei   20  13 
Juni   10, 24  3, 17 
Juli   8, 15  1, 15 
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Kerst   

Kerst  

Over 1 week is het alweer kerst. Om alvast een beetje 
in de kerstsfeer te komen en de hoopvolle boodschap 
van kerst te horen, kunt u via www.daaromkerst.nl een 
gratis kerst-cd aanvragen. Er zijn 5 verschillende cd's te 
bestellen, voor jong en oud! Eén van de kerstcd's 
is: Kerstparty. Via onderstaande link 
kunt u de promo beluisteren.  https://
www.youtube.com/watch?
v=TudJnj12E94  

De laatste schoolweken van 2021 staan in het teken van 
Kerst. De geboorte van Jezus staat centraal. Het is een 
feest van het licht, van liefde en nieuw leven en van toe-
komst.  
 

Was ik maar zo’n herdertje 
liep ik maar door het veld, 

met een schaapje links of rechts 
dan was ook mij verteld, 

van het kindje in de kribbe 
door de engelen in de lucht, 
dan had ik van verbazing 

zomaar diep gezucht. 
 

Was ik maar zo’n wijze man 
had ik maar een kameel, 

dan ging ik vast ook reizen 
en zag ik ook heel veel, 

dan keek ik naar de sterren 
en zag ik het verschil, 

bracht ik goud naar ’t kleine kind 
en knielde ik heel stil. 

 
Was ik maar dat ezeltje 
dan ging ik zomaar mee, 

met Jozef en Maria 
dan was ik vast tevree, 
ik zou Maria dragen 

vol liefde op mijn rug, 
dan bracht haar tot aan de stal 

en liep ik vliegensvlug. 
 

Ik ben nog maar een kindje 
ik durf nog niet op reis, 
ik ben niet als die ezel 

maar wel een beetje wijs, 
ik kniel zoals die herders 

en wijzen bij het kind, 
mijn hele hartje is van Hem 

bij wie ik vrede vind. 
 
Omdat de scholen volgende week gesloten zijn, vieren wij 
morgen (vrijdag) het kerstfeest in de groepen. De ouder-
raad zorgt voor lekkere oliebollen voor alle leerlingen.   
Vrijdag 17 december is de laatste schooldag voor de kerst-
vakantie.   
Het team wenst u gezegende kerstdagen, een fijne vakan-
tietijd en een feestelijke jaarwisseling. Wij hopen u in 
2022 weer in goede gezondheid te ontmoeten.  
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Wie zijn er jarig?   

17 dec  Eamon    7B  

19 dec  Juf Supheert   2/praktijkgroep 

19 dec  Meester van de  

  Meeberg  vrijwilliger 

21 dec  Luka     2  

23 dec  Islam     8B  

23 dec  juf Wermink  praktijkgroep 

26 dec  Mauro    6  

26 dec  Naomi    8B  

27 dec  Thom     4  

30 dec  Charlotte    8A  

31 dec  Lambert    2  

04 jan  Levi     4  

04 jan  Raei     1  

06 jan  Esmee    7B  

06 jan  Nick     5/6  

07 jan  Giovanny    8B  

10 jan  Oliwia     8B  

Even voorstellen ….. 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Liesbeth Roosien en ik werk sinds 1 decem-
ber op deze school. Sommige leerlingen en ouders zullen 
mij nog kennen, omdat ik eerder op de Johan Seckel heb 
gewerkt. De afgelopen jaren heb ik in Zwolle op het Audi-
ologisch Centrum Pento gewerkt (binnen de vroegbehan-
deling en onderzoeksteams). Ik ga mij richten op de 
groepslogopedie en het taalonderwijs binnen de school. Ik 
heb er veel zin in! 

Leuke uitspraken 

Dit is echt vingerverf (David). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luka: Jezus heeft een bonusvader, dat is Jozef. 
 
Lambert krijgt van Brechtje een Kerstkaart.  
Juf vraagt wat hij gekregen heeft: een creditcard!  



 

  

Fijne feestdagen 


