
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 23 november 2022 

Agenda 

Woensdag 30 november Schoenzetten 

      Vrijdag 2 november  Inleveren surprises 

      Maandag 5 december  Sinterklaasviering 

      Woensdag 14 december Kerst knutselen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Schoen zetten  

Op woensdag 30 november mogen de kinderen hun schoen zetten. 
Willen jullie de kinderen een extra schoen mee geven op dinsdag 29 
of woensdag 30 november.  
 

Informatie surprise 

De kinderen vanaf groep 5 maken dit jaar weer surprises voor elkaar. Dit doen ze in het thema 
dat afgesproken is met de groep  

• 5: dieren 

• 6/7: op reis 

• 7/8: hobby's 
De kinderen leveren de surprises in op vrijdag 2 december, zodat we ze tentoon kunnen stellen 
en met elkaar kunnen bekijken. De surprises zijn voorzien van een gedichtje en dit gedicht zit in 
een blanco envelop, zodat nog niet zichtbaar is voor wie de surprise is. 
De lootjes zijn maandag allemaal getrokken dus de kinderen kunnen op zoek naar de juiste 
cadeaus voor maximaal €4.  
Succes met knutselen!  
 

Kerst versiering gezocht! 

Wij zoeken versiering om de school te versieren.  
Heeft u spullen die u niet meer gebruikt, wij willen ze graag hebben.  
Bijvoorbeeld: kerstballen (glas/plastic), lampjes, kerst hangers, spullen om 
kerst stukjes mee te versieren. Alles is welkom.  
U mag het afgeven bij Rody (Unit 2). Zij zal alles verzamelen. 
 
Bedankt namens het kerst commissie 

Wijzigingen doorgeven Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer? 

Administratieve wijzigingen kunt u doorgeven aan de administratie: 
administratie.antonius@wijdevenen.nl 
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Invallers TSO/pleinwacht gezocht !! 

We zijn nog altijd op zoek naar (inval)collega’s voor de TSO. We merken dat het steeds 
moeilijker wordt om invallers voor de TSO te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om 
eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door aan Norella Jalal 
via n.jalal@wijdevenen.nl of loop even binnen bij Joris. 

De tussenschoolse opvang (pleinwacht) is een buitenspeelmoment voor de kinderen. Tijdens dit 
buitenspeelmoment heeft de leerkracht pauze en is er toezicht door TSO medewerkers. Deze 
ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.  

Nieuws van Buiten  

 

Speel de TechNiChallenge bij GroenMakers! 

Speel de TechNiChallenge bij GroenMakers! Iedere maand organiseert Bibliotheek Nieuwkoop 
de activiteit GroenMakers. Kinderen gaan hierin samen aan de slag met leuke ‘groene’ 
activiteiten. Zo komen ze er al doende achter hoe ze goed voor de natuur kunnen zorgen. Doet 
jouw kind ook mee? 

Op 14 december spelen we samen de TechNiChallenge. Help jij Nederland te redden van het 
stijgende water? Via allerlei spellen, puzzels en challenges gaan we aan de slag met vragen als: 
hoe werkt zonne-energie? Hoeveel stroom verbruiken de apparaten in ons huis? Op welke 
manier kunnen we afval scheiden en hergebruiken? Ga de uitdaging aan bij GroenMakers! 

Praktische informatie: 
· Woensdag 14 december 15:00-17:00 uur, in het Techniekhuis in Nieuwkoop  
· Reserveer een gratis plekje via de site van de Bibliotheek 
· De activiteit is geschikt voor kinderen in de groepen 6, 7 en 8. 
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