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Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van 2022. We hebben een gezellige maand achter de rug met 
eerst de sinterklaasviering en als afsluiter de kerstmaaltijd. Het is fijn dat de kerstvakantie is 
aangebroken. Twee weken om even bij te komen van alle drukte en tijd door te brengen met dierbaren.  
We wensen u gezellige feestdagen en een prettige jaarwisseling toe en hopen iedereen gezond en wel 
weer terug te zien op maandag 9 januari. 
 
Team Hannie Schaft 
 
Teamnieuws 
Juf Amber is al voor het tweede jaar werkzaam op de Hannie Schaft. Zij is gestart als zij-instromer, 
maar afgelopen maand heeft zij alles voor haar opleiding volledig kunnen afronden en mag zij zich nu 
officieel leerkracht basisonderwijs noemen. Wij zijn ontzettend trots op haar. Nogmaals gefeliciteerd 
Amber! 
Na 15 jaar bij ons op school werkzaam te zijn geweest, eerst als leerkracht van groep 1/2 en de laatste 
jaren als unitmanager, gaat juf Cynthia na de kerstvakantie starten op obs Het Eiland. 
 
Terugblik Sinterklaas 
Op maandag 5 december kwam Sinterklaas met 3 pieten in zijn bakfiets aan op onze school. Ze 
werden verwelkomd door alle vrolijk zingende kinderen. Met z’n allen gingen ze de klassen langs om 
iedereen een handje te geven en met pepernoten te gooien. Er zijn door de bovenbouw veel mooie 
surprises gemaakt. In de onderbouw werd er volop genoten met optredens voor de Goedheiligman. 
Het was een feestelijke dag met veel pepernoten, cadeautjes en gezelligheid. 
 

Terugblik Kerstmaaltijd 
 Gelukkig kon de kerstmaaltijd dit jaar weer als vanouds doorgaan. 
Toch altijd een bijzonder moment, in het donker in je mooiste 
kleren naar school en dan samen gezellig allemaal lekkere hapjes 
eten die iedereen heeft meegebracht. Het was een feest om te zien 
wat een werk iedereen er weer van gemaakt had. Alle ouders 
bedankt voor jullie bijdrage, mede dankzij jullie hulp was het weer 
een groot succes. Ook deze ochtend toen alles weer opgeruimd 
moest worden. Zo kunnen we in januari weer fris van start gaan! 
 

 
Keuze uur 
Tijdens deze kerstperiode hebben we weer eens één van onze oude tradities tevoorschijn gehaald: 
het keuze-uur. 
Hierbij bereiden alle leerkrachten, stagiaires en ondersteunend personeel een knutselactiviteit voor. 
De kinderen kunnen van tevoren kiezen wat ze willen gaan maken. Zo ontstaan er allemaal 
gemengde groepen die gezamenlijk aan het knutselen zijn. Het thema was uiteraard “Kerst”. 
Naast dat er iets moois geknutseld werd, was het natuurlijk vooral erg fijn en mooi om te zien hoe de 
kinderen uit diverse groepen samen aan het werk waren. Het was weer als vanouds een groot succes 
en voor herhaling vatbaar! 
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De kleuters brengen zelfgemaakte kerstkaarten naar verzorgingstehuis Saenden 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen woensdag zijn we met een groepje kleuters naar verzorgingstehuis Saenden geweest om 
daar een aantal kerstliedjes te zingen en de zelfgemaakte kerstkaarten te brengen bij de bewoners. 
We werden hartelijk ontvangen door de medewerkers en alle “opa’s en oma’s“.  Na afloop maakten 
de kinderen nog even gezellig een praatje met iedereen en kregen ze appelsap en een kerstkransje. 
Wat was het mooi en ontroerend om te zien hoe blij en geëmotioneerd de bewoners waren met 
onze komst. Dit gaan we in de toekomst zeker vaker doen! 
 
Instroomgroep 
Bijna is het zover: na de kerstvakantie gaat de instroomgroep van start. Op donderdag  8 december 
was er een informatieavond voor ouders van de instroomgroep. De kinderen die van december t/m 
juni 4 jaar worden, starten in deze groep op locatie In ‘t Veld. Er waren veel ouders aanwezig, fijn! 
Tijdens de informatieavond konden de ouders alvast kennismaken met elkaar en de juffen en ook het 
lokaal bekijken. Er is onder andere besproken hoe een dag in de kleuterklas eruitziet en er konden 
vragen worden gesteld. De klas is al helemaal ingericht. Juf Mell en juf Eva kijken ernaar uit om te 
gaan starten en de eerste kinderen te mogen verwelkomen. 
 
Goede Doelen  

Groep 7/8 van juf Leonie en juf Rowena heeft de afgelopen periode 
gecollecteerd voor "Stichting Jarige Job"  
Stichting Jarige Job vindt dat ieder kind een verjaardag verdient en helpt deze 
kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. 35 euro. Hierin zit alles 
wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! " 
De collecte heeft uiteindelijk een bedrag van € 171,40 opgeleverd. Namens de 

Stichting Jarige Job hartelijk dank voor jullie bijdrage! Groep 7/8 geeft het stokje door aan groep 3 van 
juf Yvette en juf Jolien, die het goede doel voor de volgende periode gaan bepalen. Hiervoor zal in 
januari en februari gecollecteerd worden. 
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Inloopochtenden groep 1-2 
De inloopochtenden bij de kleuters worden druk bezocht. Afgelopen maandag was dit voor de 4de  
keer. Doordat er elke periode aan een nieuw thema wordt gewerkt is er iedere keer weer voldoende 
nieuws te zien. De inloopochtenden in 2023 zijn op: 
Woensdag 25 januari 

Donderdag 23 februari 

Maandag 20 maart 

Vrijdag 7 april 

Dinsdag 23 mei 

Donderdag 29 juni 

Woensdag 19 juli 

Noteert u ze alvast in uw agenda? 
 

Cito-toetsen 

Zoals elk jaar in januari worden er de hele maand in de groepen 3 t/m 

8 verschillende toetsen afgenomen. Deze landelijke toetsen worden 

op elke basisschool afgenomen. U begrijpt dat het voor de kinderen 

onplezierig is om door bijvoorbeeld een tandartsafspraak een toets te 

missen en deze op een later moment te moeten inhalen. We willen u 

vragen om afspraken bij tandarts of dokter zoveel mogelijk buiten 

schooltijd te plannen of in elk geval even met de leerkracht af te 

stemmen. 

 

Inschrijven broertjes en zusjes 

Momenteel komen er veel aanvragen binnen voor inschrijvingen van nieuwe kleuters. Omdat we 

niemand willen teleurstellen, vragen we ouders met kinderen uit geboortejaar 2019-2020 hun 

kind(eren) z.s.m. in te schrijven. Een inschrijfformulier kan worden opgehaald bij de administratie of 

directie. 

MR 
Met het vertrek van juf Maaike ontstond er ook een plek in de MR, waarin zij al geruime tijd zitting 
had als leerkracht van obs In ’t Veld. Juf Astrid Veraart neemt deze taak van haar over. 
 
 
 

Op tijd komen 
Het valt ons op dat er de laatste tijd veel leerlingen regelmatig te laat komen. 
Dit is storend voor de leerlingen en de leerkrachten die met de les begonnen 
zijn. Ook voor de leerlingen die te laat de klas binnenkomen is dit een 
vervelend moment. Wilt u ervoor zorgen dat u op tijd van huis vertrekt en 
rekening houdt met weersomstandigheden die voor vertraging kunnen 
zorgen? De deuren gaan open om 8.20 uur, de lessen beginnen om 8.30 uur. 
Zo is er voldoende tijd om uw kind(eren) naar de klas te brengen en op tijd de 
school weer te verlaten zodat er in alle groepen om 8.30 begonnen kan 
worden met de lessen.  
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Onveilige situaties 
Voor, na en tijdens het halen en brengen van de kinderen zien we 
regelmatig onveilige situaties ontstaan op de parkeerplaats bij de 
school. Auto’s die (half) op de stoep (tussen de fietsen) geparkeerd 
staan, kinderen die zo vanuit de auto de weg oplopen terwijl er 
auto’s af en aan rijden. Soms loopt het maar net aan goed af, maar 
we willen er niet aan denken dat het ook een keer fout kan aflopen. 
Laten we er a.u.b. samen voor zorgen dat alle kinderen veilig van en 
naar school kunnen. 
Kom op tijd, en bij voorkeur lopend of op de fiets, parkeer alleen in 
de daarvoor bestemde parkeervakken en laat kinderen pas 
uitstappen nadat uzelf bent uitgestapt en hebt gezien dat het veilig 
is.  
 
 
De Bieb 
Biebbezoek….nuttig, leerzaam en plezierig! Zoals u weet brengen alle groepen regelmatig een bezoek 

aan de bieb. Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen veel en vaak in aanraking komen met 

boeken. Daarnaast leren ze hoe ze moeten deelnemen aan het verkeer (wandelen in de rij en op de 

stoep, uitkijken bij het oversteken) en hoe ze zich horen te gedragen in een openbare ruimte. Ze 

mogen zelf één of meerdere boeken uitkiezen en kunnen zelfstandig hun boeken inleveren en lenen. 

Vanaf groep 3 gaan de kinderen onder begeleiding van de leerkracht en met hulp van ouders naar de 

bieb. De groepen 1/2  gaan samen met een bovenbouwgroep naar de bieb, waarbij elk kind een 

eigen ‘maatje’ heeft. Het oudere kind loopt samen met de kleuter in de rij en helpt bij het uitzoeken 

en lenen van een nieuw boek. Zowel de kleuters als de kinderen uit de bovenbouw beleven iedere 

keer zichtbaar veel plezier aan dit bezoekje aan de bieb. Ook in de bieb zelf wordt er vaak positief 

gereageerd. Voor ons als leerkracht zijn dit momenten waarop wij genieten en trots kunnen zijn op 

onze leerlingen! 

 
Cozy winterdag 
Na alle feestelijkheden van de afgelopen tijd hadden we behoefte aan een rustige afsluiting voor de 
kerstvakantie. Iedereen mocht vandaag in pyjama of onesie naar school komen. In de midden- en 
bovenbouw konden de kinderen kiezen wat ze wilden doen: spelletjes, knutselen of lekker een film 
kijken. Ondertussen werd er ook nog wat opgeruimd, kortom een lekker chill ochtendje voor 

iedereen! (Ook voor de juffen en meesters, zie foto   ) 
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Een berichtje van onze schoolmaatschappelijk werkster, Dorien Goedemondt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data januari 

Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari KERSTVAKANTIE 

Maandag 9 januari Start school 

Donderdag 19 januari Collecte 

Vrijdag 20 januari Collecte 

Woensdag 25 januari Inloopochtend groepen 1/2 
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Activiteiten in de kerstvakantie 
De kerstvakantie komt er weer aan op boerderij Zorgvrij. Er is in deze periode van alles te doen, o.a. 

kaarsenrollen of 2 biggen in een modderbad maken. Meer informatie leest u in de onderstaande 

flyer. 
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