
  

 

  

 

 

 

 

Zending 

In de afgelopen maand werd er in alle groepen gezamenlijk 104,18 euro aan 

zendingsgeld opgehaald.  

 

Verjaardagen 

In december mogen we de onderstaande leerlingen feliciteren. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas 

Op vrijdag 4 december komen Sinterklaas en zijn Pieten in groep 1, 2, 3 en 4. Er vindt 

geen ontvangst plaats op het schoolplein. Sint en Pieten arriveren onder schooltijd en 

vertrekken ook weer met stille trom na het bezoek. In groep 5, 6, 7 en 8 wordt het 

Sinterklaasfeest gevierd met het overhandigen van surprises en cadeaus door leerlingen 

onderling. Leerlingen mogen op deze dag verkleed als Sinterklaas of Roetveegpiet naar 

school komen. 

 

Kerstviering 

Op woensdag 16 december zal de kerstviering plaatsvinden. We vinden het bijzonder 

jammer dat we dit schooljaar het kerstfeest niet gezamenlijk met ouders en leerlingen op 

school kunnen vieren. Door de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt om de 

viering plaats te laten vinden onder schooltijd zonder ouders.  

 

 

 

 

 

 

 

CNBS Windesheim 

info@cnbs-windesheim.nl 

http://www.cnbs-windesheim.nl 

0523-241318 

 

Naam Groep Verjaardag 

Julian S 7 3 december 

Ivar  8 4 december 

Deon 2 18 december 

Jan 3 21 december 

Felien 3 29 december 

Robin  7 29 december 

Damian  8 29 december 

Julian P 4 31 december 

   Nieuwsbrief december 2020 

 



 

 

Net als voorgaande schooljaren houden we een actie 

voor de Voedselbank Hardenberg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foute kersttruiendag 

Na het succes van vorig jaar, houden we ook dit jaar weer een foute kersttruiendag. 

Op vrijdag 18 december mogen leerlingen, net als de leerkrachten, hun (foute) kersttrui 

aantrekken naar school. Hiervan wordt een mooie groepsfoto geplaatst op onze 

Facebookpagina.  

 

Voedselbank Hardenberg 

Net als voorgaande schooljaren houden we een actie voor de Voedselbank Hardenberg. 

Er zijn mensen, die door welke omstandigheid dan ook, in een moeilijke financiële 

situatie terecht zijn gekomen. Deze mensen zullen voor de komende feestdagen niet in 

staat zijn om allerlei extra dingen te kopen. Door deze actie krijgt men nu tijdens Kerst 

wat extra’s. We zouden het erg op prijs stellen als u uw kind ook iets mee kunt geven 

voor de voedselkerstpakketten.  

 

Hierbij valt te denken aan: 

• Koffie/thee 

• Houdbare melk 

• Frisdrank in pak 

• Soep en groente in blik 

• Knakworst 

• Pindakaas/jam/chocopasta 

• Chips 

• Pasta/rijst/bami 

• Liga 

• Lekkernijen 

• Douchespullen 

• Babyvoeding (vanaf 6 mnd) 

• Tandenborstels 

Het gaat om producten met een lange houdbaarheidsdatum. 

 

Als elk kind van onze school 1 of 2 producten mee kan nemen zal deze actie zeker 

slagen. De producten tussen kunt u tussen maandag 7 december en donderdag 17 

december inleveren. We gaan de producten in de hal van school verzamelen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Indien u luizen vindt, dan vragen we u dit te behandelen en 

melding te maken bij school. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden 

Wellicht heeft u de werkbusjes de afgelopen dagen al zien staan of heeft uw zoon of 

dochter het thuis als verteld; Er wordt een kleine vergader-/kantoorruimte (aan)gebouwd 

op het kleine plein. Deze ruimte zal door intern begeleider Joyce Oelen op maandag, 

dinsdag en woensdag gebruikt worden. De overige dagen wordt de ruimte gebruikt voor 

overleg en remedial teaching. 

 

Informatieavond voortgezet onderwijs 

De informatieavond voortgezet onderwijs voor de ouders van leerlingen van groep 8 gaat 

vooralsnog door. De avond is op maandag 11 januari en start om 19.30 uur. Na een 

gezamenlijke opening zullen Het Noordik en Het Vechtdal College in twee lokalen hun 

scholen presenteren. Mocht er nog een wijziging plaatsvinden, dan stellen we u hiervan 

op de hoogte. 

Luizencontrole 

Normaal gesproken zou er na de Kerstvakantie weer een luizencontrole plaatsvinden. We 

zijn echter tot de conclusie gekomen dat het niet wenselijk is dat ouders in contact 

komen met alle leerlingen. Zodoende vragen we u om uw zoon of dochter met regelmaat 

te controleren op luizen en neten. Indien u luizen vindt, dan vragen we u dit te 

behandelen en melding te maken bij school. We zullen andere ouders, van leerlingen uit 

dezelfde groep, dan oproepen om ook te controleren. We hopen op medewerking van u 

allen. Via school kunt u, tegen vergoeding, een setje met luizenshampoo en luizenkam 

kopen. 

Zichtbaar in het verkeer 

Nu de tijd van het jaar weer is aangebroken waarin leerlingen ’s ochtends in het donker 

naar school toe fietsen, willen we u vragen om thuis goed te controleren of de 

fietsverlichting werkt en daadwerkelijk wordt aangezet. Op deze manier zorgt u ervoor dat 

uw zoon of dochter veilig door het verkeer naar school toe kan. 

 

Kerstkaartjes 

Om teleurstellingen te voorkomen, delen we geen Kerstkaarten uit aan klasgenoten. Wel 

mag er één Kerstkaart voor de hele klas meegenomen worden. Meester of juf kan deze 

ophangen in de klas. 

 

 

 



 

 

 

De ouderraad (OR) is afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanjertraining 

Wij hebben in groep 4 met de Kanjertraining geleerd dat je geen ruzie moet maken. 

Een witte pet betekent dat je te vertrouwen bent en dat zijn de meeste kinderen bij ons in 

de klas! 

We hebben geleerd dat je geen spullen van iemand anders mag afpakken. 

We mogen soms voor in de klas een toneelstukje doen en oefenen met de kleuren 

petten. 

Je moet geen zwarte, gele of rode pet op doen, dan ben je niet leuk. 

Je mag andere kinderen niet pesten. 

We doen oefeningen in de klas om elkaar beter te leren kennen. 

Geschreven door Evi en Anne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De ouderraad (OR) ondersteunt school bij het organiseren van activiteiten. Denk hierbij 

aan koffie schenken, de school versieren bij vieringen, startactiviteit van het schooljaar 

organiseren, etc. Daarnaast levert de OR ook jaarlijks een financiële bijdrage aan de 

Kerstboeken die de leerlingen ontvangen. Om dit allemaal mogelijk te maken zijn ze 

afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage. Wellicht heeft u deze al overgemaakt, maar we 

willen u toch nog wijzen op onderstaande informatie uit de schoolgids: 

 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt: 

1e kind € 15,00 

2e kind € 12,50  

3e kind € 10,00. 

(voorbeeld: 1 kind € 15,00, 2 kinderen € 27,50, 3 kinderen € 37,50). 

De ouderbijdrage kunt u storten op rekeningnummer: 

NL08 RABO 0143 1494 07 t.n.v. ouderraad CNBS Windesheim.  

In de omschrijving graag de naam en groep van uw kind vermelden.  

 

Kerstvakantie. 

De Kerstvakantie begint op vrijdag 18 december voor groep 1 t/m 4 om 12:00 uur.  

Voor groep 5 t/m 8 begint de Kerstvakantie om 14:30 uur. 

We verwachten de kinderen op maandag 4 januari om 8:25 uur weer op school. 

 

 

  

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2021 toegewenst. 

 

 


