
 

Nieuwsbrief  
  december 2016 

Schooljaar 2016-2017 

pv= personeelsvergadering MR= medezeggenschapsraad OC= oudercommissie   DO=directeurenoverleg 

Beste ouders,  

In deze nieuwsbrief aandacht voor een project in Gambia waar we als school graag een bijdrage aan 
willen leveren! 

Daarnaast natuurlijk de informatie over het sinterklaasfeest en de kerstviering(en). Volgens gewoonte 
hebben de leerlingen bij alle feesten die op een hele dag vallen altijd een continurooster, dus nu ook 
op donderdag 22 december. 
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Verjaardagen: december 
1 Lola van Raaij  gr 3  
5 Sarah van Toorn  gr 2  
12 Floris Mac Lennan  gr 3  
14 Phileine Zwanikken  gr 1 

17 Nicola Wrotkowska   gr 1 

17 Anouk van Eck  gr 6  

21 Lars Koole   gr 2  
23 Bram Evertse  gr 5  

 

GEFELICITEERD EN EEN 
FIJNE DAG!! 

 

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

Gambia  project:  We willen in december starten met een project om een school in Gambia te 
steunen. 

         
 
Bertina Zaaijer komt op dinsdagmiddag 6 december om 14.30 uur aan alle leerlingen  hierover vertellen. Ouders 
zijn hierbij ook van harte welkom.  

We gaan het project op twee manieren ondersteunen: We vullen per klas een bananendoos met allerlei 
persoonlijke verzorgingsspullen ( zoals voorheen in de schoenendoos), maar ook met (kinder)kleiding, 

beddengoed, enz) Geen knuffels aub. Welke producten kunnen er opgestuurd worden:  

* Oploskoffie * Thee (ook vruchten thee) * Losse suiker * Spaghetti * Aanmaak * Snoepjes * 

Ontbijtkoek * Gewone koekjes * Jam * Mayonaise * Paracetamol * Tandpasta * Douchegell / stuk 

zeep * Shampoo * Tandenborstels * Maandverband * Kleding en schoenen(geen dikke truien, jassen 

en laarzen) * Onderbroeken * Schriften * Pennen * Potloden, gum, puntenslijper * Kleurboek * 

Speelgoed, niet op batterijen  

Daarnaast vullen we als school een doos met schoolspullen. 
 
We willen ook geld inzamelen o.a. voor het transport naar Gambia; per bananendoos is dat € 7,50. Op de 
deuren van de lokalen kunnen jullie zien hoeveel we gespaard hebben. Ook willen we de collecte tijdens de 
kerstvieringen hieraan geven. 
 
Oktober 2017 gaat Bertina Zaaijer zelf naar Gambia toe om o.a. de schoolspullen te geven. Zij kan ons dan ook 
foto’s mailen zodat we kunnen zien hoe de kinderen de spullen in ontvangst nemen. 
 
Wil je alvast meer lezen? Stichting Sponsorkind Gambia 
www.sponsorkindgambia.nl 

http://www.sponsorkindgambia.nl/


 

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

Sinterklaas feest: vrjdag 2 december                                                                                                                   

Om 8.30 uur wachten we, samen met de ouders, op het schoolplein sinterklaas op. Daarna gaat het feest 

binnen voor de leerlingen verder.                                                                                                                 -

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

Kerstvieringen Donderdag 22 december: We are the world! 

 
Kerst bestaat uit 2 voorstellingen(circa 45 minuten):  
Ochtend voorstelling om 11.00 uur voor opa’s en oma’s  (Er staat koffie en thee in onze Uitvinderij klaar) 
Avond voorstelling om 18.45 uur voor papa’s en mama’s en eventueel oudere broer of zus. 
 
Voorstelling voor opa’s/oma’s: maximaal 4 kaartjes aan te vragen per gezin met onderstaande formulier. 
Voorstelling voor papa’s/mama’s/oudere broers of zussen: maximaal 4 kaartjes aan te vragen 
(mochten niet alle kaartjes afgenomen worden, hangen er vanaf woensdag 14 december extra kaartjes in de  
hal  bij de voordeur om mee te nemen) Kinderen die nog niet op school zitten kunnen niet mee komen. 
 
Kerst samen vieren gebeurt ook tijdens de buffet-maaltijd die door de ouders/leerlingen verzorgd wordt. Aan de 
deur van de lokalen hangen vanaf woensdag 7 december  kaartjes met  gerechten die door de ouders gemaakt 
kunnen worden. Je haalt er een kaartje af en brengt dat gerecht  op 22 december mee. 
 
Continurooster tot 14.15 uur 
Vanaf 17.30 uur Leerlingen terug op school. 
Om 17.45 uur start de maaltijd 
Om 18.30 uur gaat de voordeur van de gymzaal open. Er staan mensen bij de deur die de kaartjes aannemen 
Start voorstelling: 18.45 uur 
 
Inrichten en opruimen: 
Dinsdag 6 december 8.30 uur : versieren van de school in kerstsfeer .  
Woensdag 21 december 8.30 uur: opzetten van podium/geluid/licht in de gymzaal / stoelen ophalen 
Donderdag 22 december 8.30 uur : plastic leggen en stoelen plaatsen 
                                        19.30 uur: opruimen gymzaal ( hulp gevraagd) 
                                         Na afloop staat de koffie/thee/limonade met wat lekkers klaar. 
Vrijdag 23 december 8.30 uur: opruimen van de kerstversieringen naar de zolder. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------- 
Ouderklankbord: Samen met 7 ouders hebben we plannen gemaakt voor de PR, de Willie Wortels UItivinderij, 
het Klusteam en gesproken over de Krimp. Er wordt een open Facebook voor De Meent gemaakt. Deze wordt 
gevuld door het team met als doel te laten zien “Wie de school is” en “Wat de school doet”. Het  facebook-
account  wordt beheerd door juf Natasja. De naam van ons eigen facebook is: OBS De Meent Ommeren. Als je 
deze pagina liked dan krijg je vanzelf alle meldingen te zien.                                                                                                              
De gesloten facebook “Op De Meent” van de ouders is daarnaast actief, deze wordt gevuld en beheerd door de 
ouders.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Hekdienst  We zijn erg blij dat de moeder van Lola van Raay, Marja, elke keer als ze aanwezig is op het 

schoolplein het oranje veiligheidshesje binnen ophaalt om aan het hek te staan.                                                   

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

Tot ziens bij onze feesten, en een fijne kerstvakantie , mede namens het team, Gerrie Amperse.                       

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

We are the world!                               
Familie ……………………………………………………                                                                                                                                 

bestelt  (max.4)             ………………………………kaarten voor donderdag 22 december om 11.00 uur 

 (max.4)            ……………………………….kaarten voor donderdag 22 december om 18.45 uur 

Inleveren uiterlijk vrijdag 9 december. 


