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Op het moment dat u dit Infoblad ontvangt, staan we aan het begin van de 

Kerstvakantie. Een vakantie met enkele bijzondere dagen: we vieren het kerstfeest en 

oud- en nieuwjaar.  

 

Op school hebben de leerlingen deze periode afgesloten met een kerstdiner in de 

klas. Samen eten en samen stilstaan bij de betekenis van Kerstmis. Als christelijke school 

hebben we de leerlingen verteld over het wonder van de geboorte van Jezus Christus, 

de zoon van God. Jezus, die ook wel de Vredevorst wordt genoemd. Met alle onrust 

en oorlogen in de wereld – waarvan sommige heel dichtbij – is vrede iets wat de 

mensheid goed kan gebruiken. Het kerstfeest inspireert ons om na te denken over hoe 

we daar zelf ook een klein beetje aan kunnen bijdragen. 

 

Ik wil u als ouders en verzorgers van de leerlingen 

van IKC de Heerdstee een hele goede vakantie 

toewensen. Ook wens ik u mooie en 

betekenisvolle kerstdagen toe. Ik hoop dat het 

nieuwe jaar – 2023 – u veel voorspoed, 

gezondheid en geluk mag brengen.  

 

Met vriendelijke groeten,  
Ronald Staal, directeur.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

Agenda   

       

            

  
  

    

    

    

        

  

  
  

  
  

23 december: leerlingen om 12 uur vrij 

26 december t/m 6 januari: Kerstvakantie 

9 t/m 12 januari: inschrijfmoment nieuwe activiteiten VSD 

Week 3 & 4: afname CITO middentoetsen 

31 januari: margedag – alle leerlingen zijn vrij 

2 februari: Kijk- & Koffieochtend 

3 februari: uitgave Infoblad 6 Voor nieuws van de 

Brugfunctionaris zie de 

bijlage bij dit Infoblad! 

 

Beste ouders en verzorgers,  
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__________________________________________________________________________________________  

Kerstgroet van peuterspeelzaal De Vlieger 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Gratis naschoolse activiteiten voor leerlingen 

 

Kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen vanaf dit jaar regelmatig meedoen met gratis 

activiteiten na schooltijd. Vanuit de zogenoemde Verlengde Schooldag (VSD) bieden 

verschillende organisaties activiteiten aan: zang en dans, kunst, buitenactiviteiten, spel, enz.  

 

In de week na de Kerstvakantie kunt u uw kind weer opgeven voor een of meerdere 

activiteiten. Dat kan vanaf nu via een speciale website waar u na de vakantie informatie over 

ontvangt. Ik kan alvast verklappen dat er ditmaal een activiteit is die te maken heeft met het 

maken van animaties op een tablet (op maandag) en een activiteit die gebruik maakt van het 

buitenterrein bij Kardinge (op vrijdag).  
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De activiteiten starten na schooltijd. De leerlingen krijgen op school eerst wat te eten en te 

drinken en nemen daarna deel aan de activiteit. Deze duurt ongeveer anderhalf uur – daarna 

kunnen de leerlingen naar huis. Nogmaals: deelname is gratis na opgave via de website. Houd 

u daarom de informatie in de gaten die u na de vakantie krijgt!  

__________________________________________________________________________________________ 

Ingekomen stuk 
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__________________________________________________________________________________________  

Kijk- & Koffieochtend op donderdag 2 februari 

 

Evenals vorig schooljaar organiseren we dit jaar opnieuw twee kijk- & koffieochtenden. Tijdens 

deze ochtenden heeft u de mogelijkheid om een half uurtje mee te kijken in de groep van uw 

zoon of dochter. Daarnaast krijgt u een presentatie over actuele zaken op school en kunt u 

genieten van een kopje koffie of thee.  

 

We organiseren een kijk- & koffieochtend op 2 februari en later in het jaar nog een op dinsdag 

20 juni. Binnenkort informeren we u over hoe u zich kunt inschrijven voor deze ochtend. We 

hopen – evenals vorig jaar – weer op veel belangstelling!   

__________________________________________________________________________________________  

Uitnodigingen voor feestjes 

Het is altijd een feestelijke gebeurtenis: de verjaardag van een kind! Even extra aandacht voor 

deze leerling en vaak ook een mooie traktatie. En voor veel kinderen hoort daar ook een feestje 

bij wat ze mogen geven voor hun verjaardag. Erg leuk! 

 

Soms merken we echter ook dat de feestjes wel eens voor 

verdrietige gezichten kunnen zorgen. Als een kind door 

omstandigheden niet wordt uitgenodigd, terwijl het daar 

wel van uit ging. Of als een kind moet toezien hoe 

meerdere vriendjes of vriendinnetjes wel een kaartje 

krijgen en hij of zij zelf niet. We hebben daarom lang 

geleden al besloten om u te vragen de uitnodigingen voor 

feestjes buiten de klas uit te laten delen. Mogen we u hier 

weer even aan herinneren? 

 

__________________________________________________________________________________________  

Nieuw jaar – goede gewoontes 

In de laatste maanden van het jaar zien we door allerlei feestdagen – Sint Maarten, Sinterklaas, 

Kerst – dat leerlingen meer dan voorheen weer ongezonde etenswaren mee naar school 

nemen voor het tussendoortje en soms ook voor de lunch. We zien veel koeken, veel snoep en 

chocolade. En ongezonde drankjes… 

 

We willen u vragen om in het nieuwe jaar ook 

weer een start te maken met het meegeven 

van gezonde tussendoortjes en een gezonde 

lunch zoals fruit, een boterham, water of sap.  

Eten is belangrijk voor kinderen om hun 

energie op peil te houden. De hersenen 

hebben deze energie nodig om goed te 

kunnen functioneren. En gezonde voeding 

helpt daarbij nog extra voor een goede  

weerstand en om je fit te voelen.   

 

Voor extra suggesties kunt u kijken op: https://www.oudersvannu.nl/kind/voeding/gezonde-

tussendoortjes/  

 

https://www.oudersvannu.nl/kind/voeding/gezonde-tussendoortjes/
https://www.oudersvannu.nl/kind/voeding/gezonde-tussendoortjes/
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__________________________________________________________________________________________  

Impressie van het Kerstdiner op 22 december… 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


