
NIEUWSBRIEF

INTRO
De laatste nieuwsbrief van 2022 ligt voor u.
Wat gaat een jaar hard. De eerste schooldag
van 2022 ligt nog vers in het geheugen. Wat
gebeurt er dan veel in zo’n jaar! Heel veel
mooie en leuke dingen hebben we met elkaar
gedeeld.
We kijken momenteel uit naar de komst van het
kind in de kribbe. We zijn vol verwachting. In deze
tijd van verwachting (advent) is het goed om met
elkaar en naar elkaar om te kijken. Deze donkere
dagen, waarin het lijkt te draaien om
feestelijkheid, cadeaus, sfeer en gezelligheid, zijn
niet voor iedereen even makkelijk. Maar juist het
kind in de kribbe, Jezus, is degene die ons heeft
geleerd om oog te hebben voor elkaar. Liefdevol
zorg te dragen voor elkaar. Laten we dat vooral
ook niet vergeten in deze dagen van het Licht.
Ik wens u allen, mede namens het team van De
Louise de Coligny, hele liefdevolle en gezegende
feestdagen toe!

KERSTKAARTEN OP SCHOOL
Als uw kind(eren) een kerstgroet willen
overbrengen aan hun klasgenootjes, met
bijvoorbeeld een kerstkaartje, maak het uzelf
gemakkelijk en deel 1 kaart met de hele groep. De
leerkracht zal deze kaarten in de klas een plekje
geven.

BROERTJES / ZUSJES
De afgelopen periode zijn er veel kennismakings-
gesprekken geweest. De school is in trek en er
komt goed zicht op de leerlingaantallen van de
komende jaren en sommige groepen lopen al
vol… Daarom bij deze een reminder: mochten
jongere broertjes of zusjes van leerlingen van
onze school nog niet zijn aangemeld, doe dat dan

snel. U kunt hiervoor een inschrijfformulier halen
bij Meester Tom.

STUDIEDAG
De studiedag van 9 januari zal voor het team in
het teken staan van PBS. In de vorige nieuwsbrief
hebben we u hier meer over verteld. Op 9 januari
gaan we met het team onderzoeken welke
gedragsregels er gelden in de algemene ruimtes in
de school. Dit is belangrijk omdat we met het
unitonderwijs niet alleen meer in het eigen lokaal
werken.

DREMPELONDERZOEK GROEP 8
Volgende week zal in groep 8 het
drempelonderzoek worden afgenomen. Het
drempelonderzoek wordt binnen het
basisonderwijs gebruikt als extra toets naast de
eindtoets. Deze toets bestaat uit 4 onderdelen:

- Spelling
- Woordenschat
- Begrijpend lezen
- Rekenen

Voor het drempelonderzoek hoeft u verder niet te
oefenen of kunnen de leerlingen niks leren.
U ontvangt binnen 2 weken de uitslag van deze
toets. Bij de uitslag zit een brief met extra
informatie en een uitleg. Mocht u aan de hand
van de uitslag vragen hebben, neem dan gerust
contact op met meester Bob.

PARRO
Steeds meer ouders maken gebruik van het
ziekmelden via Parro. Fijn! Dat scheelt u en ons
tijd.



KERSTFEEST 22 DECEMBER
Louise de Coligny nodigt alle kinderen van
Kindcentrum aan Zee en hun ouder(s) en/of
verzorger(s) uit voor…

Een sfeervolle lichtjestocht op donderdag 22

december!

Deze tocht loopt u als gezin; in het startschema
hieronder leest u wanneer u (samen met andere
gezinnen) kunt starten. Om de veiligheid van de
kinderen te bewaken, is deelnemen aan de
lichtjestocht door kinderen alleen toegestaan
wanneer ze begeleid worden door een
ouder/verzorger. De route wordt bij de start met u
gedeeld op papier.

Om het een echte lichtjestocht te maken, kunt u
voor de start van de tocht een ballon met een
lampje kopen voor uw kind(eren). Deze kost €
1,50. De kraam vindt u op het kleuterplein.
En wat is er sfeervoller dan in een stroom van
lichtjes deze route te gaan wandelen?

Onderweg komt u langs verschillende haltes. Hier
spelen de meesters, juffen en leerlingen van
groep 8 steeds een stukje van het kerstverhaal uit.
Geniet en zing maar mee!

De laatste halte vindt u weer op het schoolplein,
en hier is iets heel moois te zien… Op het plein
kunt u ook nog even genieten van een hapje en
wat drinken.
Daarnaast kunt u het kerststukje dat uw kind
gemaakt heeft, kopen op onze kerstmarkt. Een
kerststukje kost € 2,00. De opbrengst hiervan,
samen met de opbrengst van de verkoop van de

lichtjesballonnen schenken we aan de
Voedselbank, omdat zij onze steun hard nodig
hebben! De kerststukjes die niet verkocht worden,
zullen vrijdag door groep 8 naar verzorgingshuis
Ter Reede gebracht worden. Denkt u eraan om
contant geld mee te nemen? Het liefst zo gepast
mogelijk.

Wij hebben er als team ongelooflijk veel zin in!
Jullie hopelijk ook?

Hoe laat start voor u de Lichtjestocht?
De starttijden zijn ingedeeld op de eerste letter
van de achternaam van uw kind(eren). Indien u
kinderen heeft met verschillende achternamen,
kiest u een van beiden met uw hele gezin!

Groep Tijden:
Peutergroep 16:45 uur: Lampion kopen

17:00 uur: Start tocht
Achternaam
B

16:55 uur: Lampion kopen
17:10 uur: Start tocht

Achternaam
A & C

17:05 uur: Lampion kopen
17:20 uur: Start tocht

Achternaam
D/E/F/G

17:15 uur: Lampion kopen
17:30 uur: Start tocht

Achternaam
H/I/J/L

17:25 uur: Lampion kopen
17:40 uur: Start tocht

Achternaam
K & M

17:35 uur: Lampion kopen
17:50 uur: Start tocht

Achternaam
O/P/Q/R

17:45 uur: Lampion kopen
18:00 uur: Start tocht

Achternaam
S & T

17:55 uur: Lampion kopen
18:10 uur: Start tocht

Achternaam
U/V/W/Z

18:05 uur: Lampion kopen
18:20 uur: Start tocht



Agenda
13 en 14 dec Drempelonderzoek groep 8
22 december Kerstviering
24 december Start kerstvakantie
9 januari Studiedag - Leerlingen vrij
10 januari Eerste schooldag 2023
20 januari Volgende nieuwsbrief


