
                                              

 

                                                Maandbrief december 2021. 
                                             
Geachte ouders en verzorgers, 
 
Voor de maand december hebben wij de volgende informatie voor u. We hopen dat we met 
elkaar een goede maand hebben en weinig ‘last’ zullen krijgen van corona in de groepen. 
 
- Aanvulling op de coronabrief CSG De Waard. 
Bij de brief van CSG De Waard hebben we zaterdag jl. aangegeven hoe wij school specifiek 
invulling geven aan de coronamaatregelen. We hebben hierbij een aantal aanvullingen: 
* Bij afwezigheid van leerkrachten uit de bovenbouw worden deze leerlingen niet meer 
verdeeld over andere groepen. Indien er geen vervanging kan worden geregeld, hebben 
deze groepen (6-7-8) thuisonderwijs vanaf dag 2, evt. met een thuiswerkpakket. 
* Groep 7/8 helpen -tijdelijk- niet meer bij het BOUW-lezen in de onderbouw. 
* Leerlingen van alle groepen gaan bij aankomst op het schoolplein, na 8.15 u en 13.00 u 
gelijk naar binnen en spelen niet op het schoolplein. 
 
- Rekeningnummers. 
De school heeft 2 rekeningnummers bij de Rabobank. Het ene nummer is van de ouderraad. 
Het andere nummer is van het overblijfteam. Het gebeurt af en toe dat overblijfgelden op 
de rekening van de ouderraad worden geboekt. Hieronder staan de juiste rekeningen: 
Banknummer ouderraad voor het betalen van de ouderbijdrage:  
NL48 rabo 0369 9574 82 
Banknummer overblijfteam voor het kopen van overblijfkaarten:  
NL51 rabo 0324 0321 96 
 
- Typecursus Pica. 
Ook dit schooljaar kunnen de leerlingen van de middenbouw bij PICA deelnemen aan de 
typecursus. Tijdens de typecursus reizen ze de hele wereld over in minimaal  
60 reisdagen. Iedere reisdag ontdekken de leerlingen leuke, spannende en spectaculaire 
weetjes. Aan het einde van deze interessante reis kunnen ze uitstekend typen met tien 
vingers. De ouderraad betaalt de kosten voor deze typecursus. We bedanken de ouderraad 
voor het betalen hiervan. Leerlingen vanaf groep 5 en 6 kunnen vanaf januari 2022 
deelnemen aan deze cursus.  

 
Extra spreekavond rondom groep 2/3. 
Op 1 december is er een extra spreekavond voor groep 2. Tijdens deze gesprekken worden 
de ouders van groep 2 in een 10-minutengesprek geïnformeerd over de verdeling van de 
leerlingen na de kerstvakantie. Een aantal kinderen gaan naar groep 2/3 en een aantal 
kinderen blijft in groep 1/2.  
 
-  De verjaardag van Sinterklaas: vrijdag 3 december a.s. 
Op 3 december heten we Sinterklaas en zijn Pieten welkom op ons schoolplein. In verband 
met corona worden de ouders helaas niet uitgenodigd bij de aankomst. 
Bij de aankomst van Sinterklaas staan alle groepen van De Weerklank,  
COKD en peuterspeelzaal in een eigen vak. Deze vakken hebben een tussenruimte van 1,5 
meter. De kinderen worden om uiterlijk 8.25 uur op het grote plein verwacht en wachten daar 
op de Sint en zijn Pieten. De groepen zijn om 12.30 uur uit.  
Met elkaar houden we ons aan de volgende afspraken: 
- Er mogen geen hulpouders bij het feest aanwezig zijn. 
- De Sint komt met maximaal 2 (roetveegpieten, deze dragen een mondkapje). 



 
- De Sint en zijn pieten ontvangen de groepen in het speellokaal. De sint en zijn pieten zitten 
op het podium en houden afstand van de kinderen. De kinderen mogen bij Sinterklaas 
staan, maar geven geen hand. De sint gaat niet naar de groepen 6 en 7/8. 
- Kinderen krijgen verpakt snoepgoed. 
- De kinderen moeten zelf voor drinken en eten zorgen voor in de pauze.  
We zijn blij dat -ondanks alle beperkingen- de Sint onze kinderen toch kan bezoeken!  
Er is deze vrijdag geen schoolzwemmen voor groep 4 en 5. 
 
- Muzieklessen bovenbouw. 
Op 10 en 17 december a.s. zal dhr. Jago van Dam, muziekleerkracht van CSG De Waard, 
muzieklessen verzorgen aan groep 6 t/m 8. Dit gebeurt in het speellokaal aan groepjes van 
max. 12 leerlingen. Tijdens deze lessen wordt groep 6 verdeeld in 2 groepen. Groep 7 en 8 
ontvangen de muziekles in ‘losse’ groepen. Tijdens de 2e muziekles leren de kinderen o.a. 
het lied Jingle Bells spelen op een keyboards. 
 
- Kind op Maandag. 
De stad Bethlehem staat centraal in deze adventstijd. Het is een stad vol verhalen. In de 
eerste twee weken horen we over Ruth en Noömi, die in Bethlehem een nieuwe toekomst 
vinden. Daarna lezen we de verhalen van Zacharias en Elisabeth, en van Maria die een 
bijzonder bericht krijgt. In Bethlehem wordt Jezus geboren: een koningskind in een stal. 
Week 48 (29/11 - 03/12) – Kom maar  
Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17  
Noömi gaat naar Bethlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen 
elkaar. Samen gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Bethlehem mag Ruth aren 
zoeken op het land van Boaz. Zo wordt in Bethlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt. 
Week 49 (06/12 - 10/12) – Dit is je kans!  
Ruth 2: 18 - 3: 18 en Ruth 4  
Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraag of hij voor haar en Noömi wil zorgen. Dat wil 
Boaz, maar er is iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet 
laat gelden, kunnen Boaz en Ruth trouwen. Er wordt een kind geboren – het is het begin van 
het koningshuis van David. 
Week 50 (13/12 - 17/12) – Luister eens!  
Lucas 1: 5-56  
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: Hij en zijn vrouw Elisabeth 
zullen een kind krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazareth krijgt ook Maria een 
bijzondere boodschap van een engel. Jezus zal geboren worden, de redder van de mensen. 
Maria gaat naar haar tante om het geluk met haar te delen. 
Week 51 (20/12 - 24/12) – Heb je het al gehoord?  
Lucas 1: 57- 80 en 2: 1-20 en Mattheüs 1: 18-25  
Bij Zacharias en Elisabeth wordt een kind geboren. Alle mensen praten erover: ‘Hij zal vast 
naar zijn vader genoemd worden!’ Maar dit kind krijgt een naam die vooral naar God 
verwijst. In Bethlehem wordt Jezus geboren, de langverwachte Zoon van David. Herders zijn 
de eersten die het horen. Zij brengen het goede nieuws verder de wereld in. 
 

- Maken kerstbakjes. 
Op dinsdag 21 december a.s. maken de leerlingen een kerstbakje. De kerstbakjes worden 
gemaakt in de hal van de school. De ouderraad zorgt voor het groen, de kerstbakjes, de 
oase en een kaars. Attributen ter versiering van het bakje dienen de kinderen zelf van thuis 
mee te nemen. Na de kerstvakantie vragen wij u de bakjes weer schoon in te leveren bij 
juffrouw Marja, zodat we ze in december 2022 weer kunnen gebruiken. 
Voor het maken van de kerstbakjes hebben we veel groen nodig. We hopen dat een aantal 
kinderen zelf groen mee naar school kunnen nemen. Ook ouders mogen groen -voor 21 
december- afgeven bij school. Hartelijk dank. 
 
- Lestijd. 
Op donderdag 23 december vieren we het kerstfeest.  
 



 
De kinderen hebben deze dag les van 8.30-12.00 uur. ‘s Middags zijn de kinderen vrij.  
 
- Kerstviering. 
In verband met de corona maatregelen vieren we kerstfeest dit jaar op school, in de eigen 
groepen. Externen mogen ook nu niet aanwezig zijn.  
Tijdens de kerstviering eten de leerlingen patat en een snack (kroket, frikandel of 
kaassoufflé). Een keuzelijst wordt t.z.t. met u gedeeld via Parnassys.  
Planning: 

We beginnen om 17.00 uur met de kerstviering of met eten. De volgorde per bouw is nog 
niet bepaald.  
18.30 uur: eindtijd voor alle groepen.  
De kinderen mogen tussen 16.50 - 17.00 uur op school worden gebracht en kunnen om 
18.30 uur worden opgehaald.  
Als uw kind vegetarisch eet en geen vlees wil (mag) eten wilt u dit dan doorgeven aan juf 
Marja of de groepsleerkrachten? b.v.d. Dit geldt ook voor evt. allergieën.  
Hopelijk kunnen we volgend jaar wel een kerstwandeling houden.  
 
- Laatste schooldag voor kerstvakantie. 
Vrijdagmorgen 24 december zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten zijn deze morgen tot 
12.30 uur op school aanwezig. Na de kerstvakantie worden de kinderen op maandag 10 
januari 2022 weer op school verwacht.  
Vanaf 10 januari komt Jolie van der Laan bij ons in groep 6. Zij verhuist in de kerstvakantie 
naar Westmaas. Na de kerstvakantie zal Skye Dijkshoorn gaan wennen in groep ½. 
 
-  Verjaardagen.  
Op 2 december zijn meester Mauro van Bussel en meester van Schaik jarig. Juf Marja 
Gerards viert haar verjaardag op 15 december. Op 16 december viert meester Daan van der 
Pol zijn verjaardag. 
 
Parro.  
We hebben geen terugkoppeling gehad van ouders m.b.t. het plaatsen van foto’s van 
kinderen in de Parro-app. Wij gaan er dus van uit dat alle kinderen op de foto's mogen in de 
Parro-app van hun groep. 
 
- Doppen sparen. 
We sparen nog steeds allerlei plastic doppen waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor het 
opleiden van hulphonden. Zeker in de maand december gebruiken we allerlei verpakkingen 
waar een dop op zit. U kunt deze aan uw kind(eren) meegeven of voor de deur neerzetten. 
 
Wij wensen u -ondanks alle beperkingen- een gezonde en goede decembermaand toe. 
 
met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s, 
Steven van Schaik. 
 
 


