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Beste ouders verzorgers,  

We zijn alweer  aangekomen in de laatste maand van het jaar en dat is traditioneel een maand van 

terugkijken. Met Sinterklaas plagen we elkaar in gedichten en met Kerst vieren wij de geboorte van 

Jezus. We kijken terug op wie we hebben ontmoet, maar ook wie we verloren zijn en wat er terecht 

is gekomen van onze plannen. We vieren ons samenzijn en genieten van de warmte.  

Maar december is ook een maand van vooruitkijken. We kijken bijvoorbeeld uit naar de overstap 

naar ons nieuwe schoolgebouw. Een spannende en leuke stap voor ons allemaal! Natuurlijk gaan wij 

dit groots vieren, met iedereen. Maar door de coronaregels die momenteel gelden, is dat nu nog niet 

mogelijk. Woensdag 22 december zal het team met de kinderen ‘verhuizen’. Hierover ontvangt u 

later, via Parro, meer informatie.  

Het kerstfeest kan helaas niet in de kerk gevierd worden en zal plaatsvinden binnen de eigen 

groepen. Op de avond van dinsdag 21 december. Voor de groepen 3-8 van 18.30 tot 19.30 uur en bij 

de kleuters van 18.45 tot 19.30 uur. 

In de klas krijgen de kinderen wat te drinken en iets lekkers. Het kerstverhaal wordt verteld en we 

zingen met elkaar de kerstliederen. Alle kinderen mogen, vanaf nu, een (schoon) glazen potje met 

een nep-waxinelichtje meenemen. Op de avond zelf maken we een mooi lichtjespad bij de in- en 

uitgang. Daarnaast krijgen alle kinderen ook een leuke verrassing mee naar huis. 

 

Kinderboekenweekgeschenk 

We hebben in de Kinderboekenweek een cadeau gekregen van de ouderraad. Op vrijdagochtend 

werden we verrast en kregen we de boeken cadeau. De kinderen reageerden super enthousiast en 

konden niet wachten om te beginnen met lezen! Bedankt ouderraad! 

           
Opbrengst Bruna actie Kinderboekenweek 

In de Kinderboekenweek konden de kinderen kassabonnen inleveren van de Bruna. Voor 20% van 

het totaalbedrag mogen we nieuwe kinderboeken uitzoeken. Door deze leuke actie kunnen wij voor 

€47,50 nieuwe boeken aanschaffen voor de klassenbieb. Bedankt voor het meesparen! 
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Vanuit de gebedsgroep 

 God zal met ons zijn 

https://youtu.be/s-8CDVFF-RI 
Dat wensen we jou/jullie/u toe in deze weken voor het kerstfeest en ook in deze coronaperiode met 
al zijn onzekerheden, verdriet en onrust. 
Kerstfeest, feest van het wonder dat God naar ons toe is gekomen als een baby’tje zo klein, 
Gods zoon als Redder, wonderlijke Raadsman, Vredevorst. 
Het begin van Gods grote avontuur van liefde, troost en vergeving, met ons. 
We wensen jullie gezellige, fijne en gezegende feestdagen toe! 
 
Groeten namens de bidgroep: 
Hanna, Suzanne, Ruth, Mariëtte, Marjolein, Christine en Hélène 
 
PS: Welkom elke 1ste woensdag om 08:30 op school  voor koffie, gesprek en gebed. 

 
Nieuws van Gorinchem Beweegt 
Buurtsportcoach Sabine 
 
Spreekbeurt over het Beroep Buurtsportcoach 
Enkele weken geleden was ik uitgenodigd om 
over mijn beroep als buurtsportcoach te 
vertellen bij groep 4. Ik heb verteld hoe ik tot dit 
beroep ben gekomen en wat ik het leukste vind 
aan mijn beroep. Daarnaast hadden de kinderen 
ook hele leuke vragen voor mij over wat mijn 
hobby’s zijn, maar ook over mijn lievelingseten. 
En ook waren ze benieuwd hoe ik op  gezond 
eten let. De klas was ook al heel fanatiek bezig 
met gezond eten en dat was natuurlijk heel leuk 
om te zien. Om de leuke spreekbeurt af te sluiten hebben we samen nog een beweegbingo gemaakt. 
Deze kunnen de kinderen gebruiken in de klas. Om thuis ook lekker te bewegen hebben alle kinderen 
een frisbee gekregen. 
 
Sportpunten gaan door! 
Sinds de zomervakantie zijn ook de sportpunten weer begonnen. Eerst waren deze buiten, maar nu 
zitten we weer binnen in de gymzaal. Een aantal kinderen van de school doen al fanatiek mee en dat 
is heel leuk om te zien. Je kunt meedoen aan beweegspelletjes, voetballen of klimmen/klauteren. 
Iedereen kan geheel vrijblijvend meedoen, dus het kunnen vast nog meer kinderen zijn die meedoen. 
Bij deze tijden en locaties kun je elke week meedoen. 

- Maandag 15.15 uur – 16.30 uur Sporthal de Oosterbliek 
- Woensdag 14.30 uur – 16.00 uur Gymzaal de Elzenhof 
- Donderdag 15.15 uur – 16.45 uur SNS Streetsoccer (vanaf 9 jaar) Sporthal de Oosterbliek 

*Mochten er wijzigingen zijn omtrent de Coronamaatregelen dan geven wij dit uiteraard door. 

https://youtu.be/s-8CDVFF-RI
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Vooruitblik nieuwe sporthal & Sportpunt 
Inmiddels heb ik al een aantal keer stiekem in de sporthal mogen kijken en ben ik in het nieuwe 
wijkcentrum geweest. Ook heb ik de school al van binnen mogen bewonderen. Ik ben super 
enthousiast hoe mooi alles eruit ziet. Met alle nieuwe spullen in de gymzaal kunnen jullie dadelijk 
lekker gymmen.  
En een ander leuk weetje is dat ik met jullie mee ga naar de nieuwe gymzaal. Vanaf januari zal daar 
mijn sportpunt plaatsvinden. Elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur ben ik in de gymzaal 
te vinden. We hebben dan weer een klim- en klauterparcours, maar we kunnen ook grote spellen 
doen. En als jullie met heel veel kinderen komen, neem ik graag een keer de lasergames mee.  
Je kunt dus eerst even lekker thuis gaan eten en daarna kom je terug met je sportkleding om lekker 
mee te doen. Noteer dit alvast op de kalender van je ouders of verzorgers! 
En mochten papa, mama, opa, oma of verzorgers ook mee willen komen, dan kunnen ze altijd 
plaatsnemen in het wijkcentrum. Vanaf daar kan zo de zaal in worden gekeken en een lekker bakje 
koffie of thee worden gedronken, samen met andere ouders/ verzorgers. 
Elke woensdagmiddag van 14.00  uur tot 15.30 uur gymzaal Dalemplein. Vanaf 12 januari! Noteer dit 
alvast! 
 
Tijden en locaties vanaf januari 2022: 

- Maandag 15.15 uur – 16.30 uur Sporthal de Oosterbliek 
- Woensdag 14.00 uur – 15.30 uur Gymzaal Dalemplein 
- Donderdag 15.15 uur – 16.45 uur SNS Streetsoccer (vanaf 9 jaar) Sporthal de Oosterbliek 

*Mochten er wijzigingen zijn omtrent de Coronamaatregelen dan geven wij dit uiteraard door. 

 

Voor de SKG-kinderen 

Zoals u weet is Het Kleurenlint i.v.m. de verhuizing op donderdag 23 en vrijdag 24 december 

gesloten. In overleg met SKG  is besloten dat kinderen opgevangen kunnen worden op de BSO. Alleen 

dit valt buiten uw huidige contract en hieraan zijn dus extra kosten aan verbonden. 

Voor meer informatie over de kosten en de locatie verwijs ik u graag naar SKG. 

Agenda december 

3 Sinterklaasfeest 

21 Kerstviering 

22 Laatste schooldag in het oude gebouw 

23+24 Leerlingen vrij i.v.m. verhuizing 

 


