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Rapportgesprekken 

De rapportgesprekken zijn weer achter de rug. Alleen voor groep 8 vonden deze plaats op school. 
Ook wij vinden het prettiger om deze gesprekken voor alle groepen op school te voeren, maar he-
laas is dit in deze tijd niet mogelijk. Hopelijk bij de volgende ronde in maart lukt dit wel weer.  

Mocht u na het telefonische gesprek nog met vragen zijn blijven zitten of u kon niet aanwezig zijn 
bij het telefonische gesprek, neem dan contact op met de leerkracht. Er kan dan altijd nogmaals 
een gesprek plaatsvinden.  

Oud papier 

Deze maand zullen er weer containers op de parkeerplaats van de 
sporthal staan voor het oud papier. We willen u vragen om daar 
het oud papier naar toe te brengen. Het zijn gesloten containers, 
dus de dozen kunnen er niet ingegooid worden.  

De vaders die deze maand ingepland worden, hoeven 
dus niet te helpen. 

De containers zijn geopend op zaterdag van 8.00 tot 
16.30 uur. 

Sinterklaasfeest 

Vandaag was Sinterklaas en zijn piet bij ons op bezoek. In het speellokaal hebben alle kinderen 

hem toegezongen. Daarna zijn de groepen bij hem op bezoek geweest. In groep 5 t/m 8 waren 

weer geweldige surprises gemaakt. Het was een gezellige ochtend. De foto’s staan binnenkort 

op de website en in de schoolapp. 

Kerstbakjes maken 

Groep 7/8 gaat dinsdagmiddag kerstbakjes maken voor het goede doel.  

Stichting Coevorden Co-Helpers willen graag verschillende mensen in de gemeente 
Coevorden een kerstbakje aanbieden, omdat zij in deze tijd een beetje extra     
aandacht, liefde of waardering zo goed kunnen gebruiken. Wij gaan met groep 7/8 
helpen bij het maken van deze bakjes. 

De materialen hiervoor worden allemaal aangeleverd, maar het zou fijn zijn als de 
kinderen dinsdagmiddag een snoeischaartje mee kunnen nemen en eventueel nog 
wat extra groen voor algemeen gebruik. 

Bijlage:  

 informatie kerstfeest in de kerk 

 beslisboom (wanneer mag uw kind 
wel/niet naar school) 

 informatie krentenbaard 

Kerstfeest  

Dit jaar zullen we niet ‘s avonds samen eten op school. We vinden het in deze tijd, waarin we 
de corona-maatregelen graag goed willen naleven, niet gepast. 

We gaan op woensdag 16 december de hele ochtend kerst vieren. En we sluiten af met een 
heerlijke lunch. We zullen deze dag tot 13.00 uur naar school gaan en met een volle buik 
thuiskomen. Je mag natuurlijk deze dag je allermooiste kerstkleren aan! 

Al het eten wordt geleverd door De Deel en betaald door de oudervereniging. 

Graag vanaf maandag 14 december een bord, beker en bestek meenemen naar school.  

Om al een beetje in de kerstsfeer te komen zouden we het leuk vinden als alle kinderen op 
vrijdag 11 december een (foute) kersttrui aan doen! 



 
KINDERKERST 
 
Beste kinderen,  

 
We willen jullie van harte uitnodigen voor het Kinderkerstfeest  
van onze kerk:  
een kinderkerstfeest met jullie vader / moeder,  
opa / oma kan dit jaar niet,  
maaarrrrrrrrrrrrrrrrr : wél met jullie!! 
En dat is super leuk!! 
 
Het feest gaat dit jaar op 24 december  
al om 16.00 uur beginnen. 
 

Het is namelijk zo dat we eerst in ons dorp / onze dorpen kerstontbijtjes gaan bezorgen. 
Deze ontbijtjes konden bij de kerk besteld worden: ‘gratis voor niks’ (via gerdascheffer@hetnet.nl). 
Als mensen dan een kleine gift willen geven, (wat we hopen) gaat alle geld naar ‘Villa Joep’  
- hét fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. 
 
Misschien bestelden jullie ouders, opa’s / oma’s ook wel een ontbijt? 
Dat kan tot 18 december. 
 
Om 12.00 uur gaan we de kerstontbijtjes klaarmaken in “Ons Centrum”. 
Vind je het leuk om daarbij ook te helpen, dan is dat alleen maar mooi: welkom! 
Als we na het rondbrengen terug zijn - rond 17.30 uur –  
dan gaan we een kerstpannenkoek eten: wie versiert de mooiste pannenkoek? 
We maken er natuurlijk mooie foto’s van!! 
 
Na het eten vieren we samen nog een kort kinderkerstfeest in de Dorpskerk. 
We zitten lekker bij elkaar op de grond, op een warm kleed, de kerstboom brandt, 
er branden kaarsen, er is muziek, een mooi verhaal … en tot slot een leuke verrassing. 
 
Kom je ook? 
Geef je op bij Inge van der Leij: 
vanderleij-hemmen@kpnplanet.nl / 06 82001429, 
of bij 
bertine_klaassen@hotmail.com / 06 18349313. 
 

Opgave kan tot en met vrijdag 18 december. 
Hartstikke leuk als je erbij bent. 
 
ds. Jitse Scheffer 
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