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Decembermaand 
We bewegen ons, met alle voorschriften en richtlijnen rekening houdend, richting de gezellige 
decembermaand. Op vrijdag 4 december zal de Sint zijn entree maken op de Bijenschans, maar helaas 
zonder de aanwezigheid van de ouders. We gaan er in ieder geval met alle kinderen een heel gezellige dag 
van maken. Ook kerst zal iets anders verlopen dan we gewend zijn. Binnenkort hoort u daar meer over.  
 
We vinden het fijn te merken dat de afspraken omtrent de corona maatregelen zo goed worden opgevolgd. 
We merken het bijvoorbeeld bij het halen en brengen en indien u een afspraak op school heeft vult u de 
bezoekerslijst in en houdt u afstand. Heel fijn dat we het samen doen. En we hopen natuurlijk dat ieder 
gezond blijft. 
 
Sinterklaas 
Alle kinderen zullen vrijdag 4 december, samen met hun leerkracht, de Sint en de Pieten verwelkomen op 
het schoolplein. In verband met de huidige corona maatregelen kunnen de ouders dit jaar helaas niet 
aanwezig zijn op het schoolplein.  
De schooltijd van groep 1 t/m 4 is op 4 december van 8.30 uur tot 11.45 uur. Voor wat drinken en lekkers 
tussendoor wordt door ons gezorgd. Voor groep 5 t/m 8 is de schooltijd ongewijzigd. Zij moeten dus een 
lunchpakket meenemen. 
 
In de schatkamer staan al heel mooie surprises. Alle surprises moeten uiterlijk woensdag 2 december op 
school aanwezig zijn. 
 
Start kerstvakantie 
Op vrijdag 18 december begint de kerstvakantie voor alle kinderen om 11.45 uur.  

  

 

Belangrijke data 

1 december OR vergadering 

4 december sinterklaasviering 
groep 1 t/m 4 is vanaf 11.45 uur vrij 

11 december kerststukjes maken 

16 december kerstviering 

18 december alle kinderen zijn vanaf 11.45 uur vrij 

20 december juf Danielle jarig 

24 december meester Dick jarig 

29 december juf Marlies jarig 

21 december t/m 3 januari kerstvakantie 
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Kerststukjes maken 
Op vrijdag 11 december gaan we met de kinderen kerststukjes maken. Om leuke stukjes te kunnen maken 
hebben we diverse soorten kerstgroen nodig, denk aan conifeer, hulst, klimop,.... (geen taxus). Heeft u dit 
voor ons, dan kunt u het kerstgroen t/m 9 december neerleggen onder de brandtrap aan de kant van de 
tafeltennistafel. Heeft u nog een bakje van het kerststukje thuis? Graag inleveren bij de leerkracht van uw 
kind(eren). 
 
Verkeersveiligheid  
Bij het halen en brengen is de toegang tot het smalle gedeelte naast de garageboxen (Kerkplein) voor auto’s 
afgesloten. Heel blij te merken dat het halen en brengen rustig en veilig verloopt. We begrijpen dat het lastig 
is als er geen parkeerplek voor uw auto is op het Kerkplein, maar we vragen u om dan in de wijk rondom de 
school een parkeerplek te zoeken. Het kan zijn dat u een stukje moet lopen om uw kind op te halen of weg te 
brengen. Wilt u letten op het dubbel parkeren en dat u parkeert in een parkeervak? We hopen op uw begrip. 
 
We willen u vragen om aan de kant van de Marijkestraat ook te parkeren in de parkeervakken, zodat de 
kinderen aan deze zijde ook veilig naar school toe kunnen komen en weer naar huis kunnen gaan. 
 
Het is heel prettig als u lopend of fietsend naar school toe komt en de verkeerssituatie voor u en uw kind, de 
andere kinderen en ouders veilig en rustig is. 
 
Oud papier 
Vanwege de corona-maatregelen wordt het oud papier op een andere wijze opgehaald. Hierbij een linkje 
naar de afvalwijzer, zodat u zelf kunt zien wanneer het oud papier wordt opgehaald in Breukelen. 
 
We zijn op zoek naar …. 
 
Kosteloos materiaal 
Wie heeft er kosteloos materiaal om mee te knutselen (denk aan wc- en keukenrollen, doosjes, eierdozen)?  
 
Reservekleding voor de kleuters 
Wie heeft er onderbroeken voor ons? Vooral meisjes onderbroeken zijn heel schaars.  
 
Schoolfoto’s 
Afgelopen vrijdag heeft u de bestelkaart met de bestelcodes via uw kind mee naar huis gekregen. De 
groepsfoto is t/m 15 december bij een bestelling van een portretfoto gratis mee te bestellen. Als u nog 
vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van de fotograaf: vragen@sgoolfotografie.nl 
 
Nieuwe tafels en stoelen voor groep 3 tot en met 8 
De afgelopen periode hebben we met het team en de kinderen gekeken naar nieuwe tafels en stoelen voor 
de kinderen in groep 3 t/m 8 en we hebben een keus gemaakt. We zijn heel blij dat de nieuwe tafels en 
stoelen net voor de kerstvakantie worden geleverd. Op de dag voordat de nieuwe meubels geleverd worden, 
worden de oude tafels en stoelen van de groepen 3 t/m 8 afgevoerd. Als u interesse heeft in een leerlingtafel 
en/of stoel laat dit dan weten via info.debijenschans@vechtstreekenvenen.nl  
Voor een kleine vergoeding (bijvoorbeeld €5,- per tafel of stoel) kunt u een tafel en/of stoel afhalen op 
donderdagmiddag 17 december. De opbrengst komt ten goede aan de vergroening van ons schoolplein voor 
onze kinderen. 
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Nieuws uit groep 7 
 

 
 

 



 

 

 


