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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij sturen wij u alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een mooi jaar, in een mooi en nieuw
gebouw. Na de jaren met veel afstand onderling en het toepassen van regeltjes, hebben we dit jaar
naast de fijne en leerzame dagen in de klas ook weer met elkaar mogen genieten van mooie feesten.
Bijvoorbeeld: Het openingsfeest van Dalemplein, de Koningsspelen, jubilea van de juffen en natuurlijk
deze week het sinterklaasfeest.

Nu, met Advent staan we even stil. Stil bij wat komt met Kerst: de geboorte van Jezus, door God
gezonden om licht en leven te brengen. Vanuit ons geloof delen we hoop en vertrouwen met de
mensen om ons heen.

Dit jaar vieren wij ons kerstfeest op woensdag 21 december om 18.30 tot 19.30 uur,  in de nieuwe
kerk Het Oosterlicht. Na alle keren alleen of geen kerstfeest gevierd te kunnen hebben, kijken wij er
als team naar uit om weer samen met alle kinderen een mooi kerstfeest te kunnen vieren. Helaas is
de kerk te klein om ook ouder(s)/verzorger(s) uit te kunnen nodigen. Hiervoor hadden wij tijdens de
eerste voorbereidingen van het kerstfeest van dit jaar, een mooie oplossing gevonden. Om de
ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid te geven de kerstviering mee te beleven, wilden wij de viering
gaan streamen.

Het idee was: Ouders brengen de kinderen naar de kerk en lopen daarna door naar school, waar zij
onder het genot van een warm drankje de viering in de klassen mee konden kijken. Echter, zijn wij in
dit idee tegengewerkt door de AVG regelgeving. Doordat de streaming via YouTube loopt, kunnen wij
niet garanderen dat deze verbinding volledig gesloten is. En is er op bestuurlijk niveau besloten dat
wij de dienst niet mogen streamen.

Om het kerstgevoel toch met ouders te kunnen delen, willen wij ons kerstfeest buiten met elkaar
zingend afsluiten. Volgend schooljaar, of wanneer mogelijk al met een eerdere viering, zal de school
zich weer in verschillende bouwen splitsen en zal het (kerst)feest met kinderen en
ouder(s)/verzorger(s) worden gevierd.

Praktische zaken voor deze avond: Met het brengen verwachten wij geen problemen. Maar om het
ophalen ook goed te laten verlopen, doen wij het als volgt: Er komen vakken met krijt getekend op
het plein voor de kerk. Daar zal de leerkracht samen met de groep staan. Hier kunt u na de afsluiting
uw kind(eren) ophalen.
I.v.m. een studiedag op vrijdag 23 december start donderdag 22 december om half 3 voor alle
leerlingen de kerstvakantie.

Namens alle teamleden van Het Kleurenlint wensen wij iedereen een mooie en gezegende Kerst en
een gezellige jaarwisseling toe!
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In deze nieuwsbrief hebben we aandacht voor:
★ Vanuit de gebedsgroep
★ Vanuit de MR
★ TSO
★ Bericht vanuit de gemeente over het verkeer
★ Timon zoekt pleegouders - Bijlage 1
★ Brief vanuit Leerplicht - Bijlage 2
★ Vacature MR - Bijlage 3

Vanuit de gebedsgroep
Kerstfeest 2022
Overal in de wijk gaan de lampjes aan. Het wordt steeds gezelliger. Met Kerst draait het vaak om
gezelligheid, haardvuur, familie, maaltijden en sfeer. Het echte kerstverhaal wordt hierdoor soms
ondergesneeuwd: Jezus, Gods Zoon, kwam op aarde om alle mensen te redden! Wat een genade en
wat mooi dat wij hiervan mogen getuigen! We wensen alle personeelsleden, ouders/verzorgers en
kinderen fijne feestdagen en een gezegend 2023.Namens alle leden van de gebedsgroep

KOM TOT ONS, DE WERELD WACHT
Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.

Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Vanuit de MR
Graag geven wij een richtlijn voor traktaties: Eerder vroegen wij jullie om je mening over het
traktatiebeleid binnen onze school. Naar aanleiding van jullie input is het advies om alleen
nog te trakteren met gezonder voedsel wat in verhouding staat tot de leeftijd van het kind,
zonder speelgoed.

TSO (tussenschoolse opvang)
Zoals wellicht bekend wordt door de invoer van het continurooster een bijdrage van ouders voor de
tussenschoolse opvang gevraagd. In januari ontvangt u hiervoor een betaalverzoek vanuit Wis Collect.
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Deze bijdrage wordt gebruikt voor het mogelijk maken van pauzetijden voor leerkrachten en
leerlingen door het inhuren van medewerkers van SKG. Dit betreft de periode augustus 2022 t/m juli
2023.

Voor de schoolreizen en het schoolkamp wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Bericht vanuit de gemeente over het verkeer
De Laag Dalemseweg ter hoogte van de Kruithoorn is vanaf 12 december
tot 23 december afgesloten voor doorgaand verkeer. De Kruithoorn, en
daarmee de school, blijft bereikbaar voor fietsers en auto’.s
Vanaf maandag 12 tot vrijdag 16 december is het oostelijk deel van de
kruising opgebroken.
Fietsers kunnen gewoon gebruik maken van het fietspad langs de Laag
Dalemseweg en de fietsoversteek over de Laag Dalemseweg naar de
Kruithoorn.
Autoverkeer kan in deze periode aanrijden vanaf de westkant, dus vanaf
de Spijksesteeg. Autoverkeer vanuit het oosten wordt omgeleid via de
Beatrixlaan, de Graafreinaldweg en de Spijksesteeg.

Op vrijdag 16 december wordt de switch gemaakt en wordt het westelijke deel van de kruising
opgebroken
Fietsers kunnen nog steeds gebruik maken van het fietspad langs de Laag Dalemseweg en de
fietsoversteek over de Laag Dalemseweg naar de Kruithoorn, alhoewel de oversteek wel een beetje
zal worden aangepast.
Autoverkeer kan vanaf 16 december op de Kruithoorn komen door vanaf de kant van de Beatrxlaan.
Verkeer vanaf de Spijksesteeg zal wordt omgeleid over de Graafreinaldweg en de Beatrixlaan.


