
 

 
 Basis voor het leven! 

 
Maandbrief   DECEMBER 

Schooljaar 2021-2022 

 
Data om te onthouden 
30-11-2021 Schoolondersteuningsteam (SOT) om 13.00 uur 

03-12-2021 Sinterklaasfeest 

23-12-2021 Kerstviering op school in de klassen 

24-12-2021 Studiedag, alle leerlingen vrij en aansluitend kerstvakantie 

27 dec t/m 7 

jan 2022 

Kerstvakantie 

12-01-2022 Luizencontrole 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),   
Wij zingen van uw koninkrijk, 

wij zingen als een kind. 

De koning zijn wij dan te rijk, 

omdat het feest begint. 

 

Het lichtje van verlangen brandt, 

een droom die niet verteert. 

Het lichtje van verlangen brandt, 

totdat U wederkeert. 

 

Afgelopen zondag was de eerste zondag van 

Advent; uitkijken naar de komst van Gods Zoon, 

onze Redder Jezus. De komende weken zullen in de verschillende groepen ook de 

kerstverhalen weer centraal staan. 

We kijken uit naar kerst en zijn benieuwd wat het nieuwe jaar ons zal brengen. 

Tegelijk kijken we ook terug; wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht? Het tweede jaar 

geheel in het teken van de corona-pandemie, met veel beperkingen, zieken en spanning. 

Maar we mogen ook dankbaar terugkijken naar alle mooie momenten waarin God dichtbij 

ons was en ons beschermd heeft. 

En zo mogen we van kerst ook dit jaar weer een mooi en vreugdevol feest maken. 

 
Personele zaken 
In de afgelopen periode kregen we ook onder het personeel te maken met 

grieppatiënten. Op dat moment merken ook wij het groeiend lerarentekort. We zijn blij 

dat we een groot deel van de vervanging steeds met onze eigen mensen kunnen 

oplossen. Afgelopen vrijdag en maandag hebben we ook gebruik kunnen maken van de 

inzet van meester Daniël. We zijn blij dat we op die manier toch alle kinderen op school 

kunnen blijven ontvangen. 

Juf Suzanne is haar uren steeds meer aan het opschalen. Het is fijn dat ze zo haar werk 

in de groep weer op kan pakken. 

 
COVID update 
Wat zijn we blij dat de scholen open mogen blijven. Zij het dat de maatregelen wel nog 

meer aangescherpt worden. Maar in de afgelopen weken hebben we opnieuw moeten 

ervaren hoe belangrijk het is dat kinderen gewoon naar school kunnen.  

Het noodgedwongen werken met een dagtaak thuis is niet te vergelijken met een gewone 

schooldag, waarin heel veel wordt samen gewerkt, samen ontdekt, samen gesproken 

over levensvragen enz. Juist dat sociale aspect is waarvan de onderzoeken uitwijzen dat 

kinderen dat enorm hebben gemist in de periodes van de Lockdown. 



Wat betekenen die aanscherpingen? 

- Alle (feestelijke) activiteiten zullen doorgaan, maar in de eigen groepen en zonder 

ouders of andere belangstellenden. 

- Kinderen met klachten blijven thuis en laten zich bij voorkeur testen. Ook kinderen met 

lichte verkoudheidsklachten blijven nu thuis. 

- Alle kinderen vanaf groep 5 en al het personeel draagt bij verplaatsen in de school een 

mondkapje. 

- Binnenkort ontvangen wij voor alle leerlingen vanaf groep 6 testkitjes en wordt van al 

die kinderen, net als van personeel, gevraagd om zich 2x per week te testen. 

 

Voorlopig zal Tineke de telefoon van school aan het eind van iedere dag doorschakelen 

naar haar thuisnummer, zodat u in geval van een calamiteit via het schoolnummer ook 's 

avonds en in het weekend iemand van school kan bereiken. 

 

Inloopkwartier  
Het inloopkwartier van 9 december vervalt vanwege de aangescherpte maatregelen.  

 

Sinterklaasviering 
Vrijdag 3 december is het dan zover. We vieren dan 

het Sinterklaasfeest op school. Voor de kinderen van 

groep 1 t/m 4 komt Sint even langs in de groep om de 

cadeautjes en wat lekkers te geven. De kinderen van 

groep 5 t/m 8 hebben een surprise met een gedicht 

gemaakt. Zij nemen de surprise vrijdagmorgen mee 

naar school. We gaan 's morgens de surprises 

uitpakken. We maken er 's middags een gezellige 

middag van.  

 
Kerstviering 
Op donderdag 23 december willen we in alle 

groepen de kerstviering houden. (Dit in 

tegenstelling tot eerdere berichten dat we het 's 

avonds in de kerk zouden vieren.)  

We zullen 's middags in alle groepen met de 

kinderen stil staan bij de geboorte van de Here 

Jezus. Iedere groep zal dit op zijn eigen manier 

verder invullen.  

De kinderen zijn die middag om 14:30 uur uit, 

daarna begint de kerstvakantie.  

 
Studiedag team, start kerstvakantie 
Vrijdag 24 december zijn alle kinderen vrij. Alle teamleden hebben die dag een 

zelfstudiedag die ze op eigen manier zullen invullen. 

 

Kerstvakantie 
Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari is het kerstvakantie en zijn alle kinderen 

vrij. Wij wensen jullie fijne weken in goede gezondheid! 

 

 



Luizencontrole                                                                                                                                                                                                             
Woensdag 12 januari, na de kerstvakantie, worden 

alle kinderen weer gecontroleerd op aanwezigheid 

van luizen. Een werkgroep ouders doet dit aan de 

hand van eisen die de GGD hieraan stelt.  

Houdt u rekening met:  

Gewassen haren  

Meisjes los haar (evt. alleen een haarband)  

Geen gel of haarlak in de haren  

Alle hulpouders hopen wij om 12.00 uur op school 

te verwachten.  

 

Ouderbijdrage                                                                                                                                                                                                               
In overleg met het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad is de ouderbijdrage voor 

dit schooljaar weer vastgesteld op € 20,00 per leerling.   

U wordt vriendelijk gevraagd dit bedrag vóór 1 januari 2022 over te maken op 

rekeningnummer NL66 RABO 0346 3083 64 t.n.v. Het Mosterdzaadje o.v.v. de naam van 

uw kind(eren).  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de mail van maandag 8 

november 2021. 

Liederenrooster (Groep 3 t/m 8) 
Datum Psalm/lied 

03-12-2021 Op Toonhoogte 183 

10-12-2021 Psalm 92:1  

17-12-2021 Liedboek 124:1 / Nieuwe Liedboek 444:1 

23-12-2021 Op Toonhoogte 71  

 

Een hartelijke groet,  
namens alle leerkrachten, 

Tineke Folkers 

 De volgende Maandbrief verschijnt DV 10 januari  2022 

 

 


