
Nieuwsbrief  

20 december 2018, schooljaar 2018-2019 

Beste ouders/verzorgers, 

Einde kalenderjaar: Het jaar 2018 zit er alweer bijna op en het schooljaar is al weer bijna half op 
streek. Wat gaat de tijd toch snel! Nadat de Sint ons op 5 december bezocht staan we stil bij  
de naderende komst van de Here Jezus. In deze tijd proberen veel mensen hun huis en  
tuin gezellig te maken met lichtjes, kaarsen en kerstversiering. Toch is de aanloopperiode voor 
kerstfeest ook wel advent, van oorsprong nog niet een feestperiode, maar een tijd van voorbereiding. 

Een periode dus waarin je je serieus bezint op het kerstfeest: ben ik betrokken op 
Jezus Christus, die gekomen is en zal komen? Ben ik wel verwachtingsvol? Gaan 
we samen met de wijzen uit het oosten achter de koningsster aan op weg naar 
Bethlehem? Straks gaan we een nieuw jaar binnen. We mogen de Heere vragen 
met ons mee te gaan. Bij Hem is genade, en aan Zijn hand zijn we veilig. 

In alle groepen wordt morgen kerstfeest gevierd. De kinderen van groep 5 
tm 8 blijven morgen gezellig op school eten en zijn om 14:00 uur uit. De 
andere groepen zijn net als anders om 12:00 uur uit. 

Teamnieuws: Els Zomer (juf groep 2) is 25 jaar bij het onderwijs. Dat is een felicitatie waard! We 
gaan dit vanmiddag vieren in de Wieken. Verder nemen we afscheid genomen van Luther Hartog 
(meester van groep 8). Luther, we wensen je alle goeds toe met je zaak “Luther Fotografie”.  

Zendingsgeld: Vlak voor de kerstvakantie zijn alle spaarpotjes uit de klassen weer geleegd. 
Het totaal gespaarde bedrag kwam deze keer op 411,97 euro! Het spaardoel is een project van de 
“Verre Naasten” nl. de uitbreiding van de christelijke school: Solia Gratia KinderHome in Probolinggo 
(in Indonesië) Concreet betekent dit gespaarde bedrag voor de uitbreiding van de school: 140 zakken 
cement of 12.500 stenen. Wat is het geweldig, dat u dit project van de “Verre Naasten“ zo’n warm hart 
toedraagt! Hartelijk dank! 

Studiedag: Maandag 7 januari hebben we een studiedag – de kinderen zijn dan vrij. Het doel is 
een gezamenlijke studiedag met de VCO-scholen over identiteit ter verkenning van een mogelijke 

samenwerking. 

Leerlingennieuws: Deze maand kwam er één nieuwe leerling in groep 1. Skyler van de Groep, 

Meerkoet 54. Skyler is een broertje van Jayden uit groep 6. Van harte welkom!! 

Bedankt!: Wij willen de activiteitencommissie bedanken voor al het werk wat zij in deze drukke maand 
voor school gedaan hebben. We hebben een leuk sinterklaasfeest gehad. Dat was wat!! Een echte 
ambulance kwam aangereden, want Piet was van het dak gevallen en had zijn voet gebroken. Ook is 
de school de afgelopen dagen mooi versierd door de activiteitencommissie. Bedankt A.C. voor al jullie 
werk!! 

Op vrijdag overblijven op school: In het nieuwe jaar gaan we ook op vrijdag starten 
met overblijven. Juf Reinie zal voor deze groep kinderen staan. U kunt uw kind(eren) 
opgeven via Lunchkidz. 

Hartelijk dank : De uitgave van de nieuwsbrief is altijd een goed moment 
om iedereen te bedanken die zich voor de school in de afgelopen periode 
hebben ingezet.  



Natuurlijk zijn dat in de eerste plaats de collega’s, maar ook diverse ouders. De 
overblijf-, bieb- en luizenmoeders willen we hierbij niet vergeten. Allemaal onze 
hartelijke dank!!! We hopen ook in het nieuwe jaar weer een beroep op jullie te 
kunnen doen. 

Nieuwsbrief Lunchkidz 

Beste ouders/verzorgers, 

Wij werken op alle scholen nu met ons nieuwe administratiesysteem. Voor velen geen probleem, maar 
voor andere toch nog even lastig. Dit is begrijpelijk en daarom nog even in deze nieuwsbrief een 
aantal punten waarmee het wellicht wat duidelijker gaat worden voor iedereen. Het 
administratiesysteem waar we nu mee zijn gaan werken zal helemaal naar onze hand gemaakt gaan 
worden met uiteindelijk een eigen app. Het systeem is dus nog niet helemaal af en zal elke keer 
verbeterd worden, maar werkbaar is het wel voor u en voor ons. Wij merken dat er een aantal dingen 
bij veel ouders standaard vragen oproepen dus die gaan we even in deze brief aan u uitleggen. 

* U kunt alleen inloggen met GOOGLE CHROME en niet met Explorer. Als u bijvoorbeeld de 
instellingen op het scherm niet goed ziet of het emailadres van u niet kunt invullen is dit meestal het 
geval. 

* Als u standaard dagen wilt invullen dan ziet u dat niet meer terug op een koelkastlijst. Wij gaan nog 
wel veranderen dat u in de agenda kunt zien welke dagen gereserveerd zijn. U kunt wel zelf zien 
onder de naam van het kind en dan structurele dagen wat u heeft ingevuld. 

* Wilt u uw kind incidenteel aanmelden dan kan dit tot 10.00 uur dezelfde dag. U gaat dan op de naam 
van het kind staan en als u daarop klikt ziet u het schuifje verplaatsen van afmelden naar aanmelden 
of andersom. Dan bevestigt u daarna de wijziging en is het geregeld. 

* Heeft u al een kind op school dat staat ingeschreven en een ander kind uit het gezin komt nieuw op 
school en gaat ook overblijven. Dan vragen wij u een mail te sturen met de naam van het kind, 
geboortedatum en groep. Dat mag u mailen naar info@lunchkidz.nl. 

Wij zullen er dan voor zorgdragen dat het nieuwe kind aan het gezin gekoppeld zal worden. Mocht u 
toch tegen een aantal zaken aanlopen dan kunt u ons altijd bereiken. Het liefste via de mail. 
info@lunchkidz.nl. Rest ons u hele fijne feestdagen te wensen met alle dierbare om u heen! 

Hartelijke groet, Herna en Manon LUNCHKIDZ 

 
 

 

Agenda Data 

Continurooster groep 5 tm 8 21 december 

Luizencontrole 8 januari 

Handbaltoernooi groep 8 12 januari 

Aanmelding leerlingen 23 en 24 januari 

Kerstvakantie 24 december tm 4 
januari 

Studiedagen – kinderen vrij 7 januari + 29 januari 

mailto:info@lunchkidz.nl

