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Schooljaar 2022-2023 Nieuwsbrief  December  2022 

 

De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd via Parro.  

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

De sint is weer richting Spanje en kerst staat weer voor de deur. De oudervereniging is de 

afgelopen dagen bijzonder druk geweest om de sintversiering op te ruimen en de school in 

kerstsferen te brengen. Hartelijk dank hiervoor. 

Met nog twee weken voor de boeg tot de kerstvakantie, gaan we er een fijne en gezellige tijd van maken met 

elkaar. Namens het team wens ik u alvast mooie feestdagen toe. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jolanda van Os 

 
Belangrijke data  

Maandag 19 december  Kerststukjes maken 

Woensdag 21 december Kinderen om 12:00 uur uit 

Kerstdiner 

23 december t/m 8 januari Kerstvakantie 

Dinsdag 24 januari Studiedag (alle kinderen vrij) 

Vrijdag 10 februari Winterrapport mee  

 

 

Koffiemiddag ouders 
 

Op 30 november was de koffiemiddag met ouders om kennis te maken met de nieuwe directie. Tijdens deze 

middag hebben we met elkaar gekeken naar de sterke punten van de school en naar punten van verbetering. Het 

was zeer prettig om met elkaar in gesprek te gaan en te horen waar de wensen van de ouders liggen. De 

uitkomsten van deze middag worden meegenomen naar het team. Daar zullen we met elkaar kijken wat we 

kunnen oppakken. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd. Ik wil de aanwezige ouders nogmaals 

hartelijk danken voor hun komst.  

Leerlingenraad 
 

Inmiddels hebben we weer een keer leerlingenraad gehad. Tijdens de eerste leerlingenraad hebben we met 

elkaar gesproken over een ideeënbus. Op woensdag 30 november zijn we richting de Action gegaan om te zoeken 

naar spullen voor deze bus. Volgende week komen we weer bij elkaar en zullen we de ideeënbussen gaan 
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versieren en een plek geven binnen de school. Alle leerlingen mogen dan hun ideeën verzamelen en in de bus 

gooien. De leerlingenraad verzamelt deze en zal dit vervolgens bespreken tijdens de volgende vergadering.  

 

Ingang lokalen BRES theater 
 

In tijde van de coronamaatregelen werd de nooddeur aan de zijkant van het BRES gebouw gebruikt als ingang 

voor de leslokalen. Nu de maatregelen al een tijdje zijn opgeheven hebben de mensen van de Dukdalf gevraagd 

om deze deur niet langer meer te gebruiken en voortaan weer gebruik te maken van de normale ingang 

(tegenover ons schoolplein).  

 

 

Kerst  

 

In een eerdere brief rondom kerst heeft u al kunnen lezen wat de 

activiteiten zijn deze periode. Hierbij nog even een kort overzicht. 

 

Tot aan dinsdag 20 december: Kerstkaarten maken 

De kinderen kaken in de klas een kerstkaart voor de bewoners van de 

Plantage. Op dinsdag 20 december zal de leerlingenraad deze kerstkaarten 

gaan aanbieden. 

 

Maandag 12 december: groepsdoorbroken knutselen 

De groepen worden gemengd en gaan met elkaar knutselen. Groep 1 en 2 gaan met elkaar knutselen. Groep 3 en 

4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. 

 

Woensdag 14 december: Kerstvrouw Liesbeth 

Dit jaar komt de kerstvrouw weer voorlezen in de klassen. Vandaag komt zij in elke klas een kwartier voorlezen.  

 

Maandag 19 december: Kerststukjes maken 

De kinderen krijgen op school een bakje om de stukjes in te maken, maar wij vragen u om de kinderen een lange 

kaars mee te geven en wat versieringen voor het stukje. Wilt u stukjes groen verzamelen en meegeven naar 

school? De stukjes zullen woensdag 21 december na het diner meegegeven worden naar huis.  

 

Woensdag 21 december: Kerstdiner 

Er kan dit jaar gelukkig weer als van ouds een kerstdiner georganiseerd worden. De leerkracht zal via Parro een 

lijst delen met alle hapjes en drankjes. Daar kunt u doorgeven wat u met uw kind wilt klaarmaken/meenemen.   

De kinderen zijn die dag om 12:00 uit en worden dan in de avond weer om 17:30 uur op school verwacht.  

Graag vragen wij u om de kinderen een eigen bordje en bestek mee te geven. Beide graag voorzien van naam,  

zodat alles ook weer terug thuis komt. De kinderen mogen uiteraard in nette  en/of kerstkleding op school 

komen. Het diner zal duren tot 18:30 uur. U mag uw zoon of dochter na afloop in de klas komen ophalen. 

 

Donderdag 22 december: Theater 

We sluiten het thema kerst af met een afsluiting in het theater. We zingen liedjes en we kijken naar een 

toneelstuk wat opgevoerd wordt door de leerkrachten.  

 

Vrijdag 23 december zijn de kinderen vrij. 
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Eerste rookvrije speelplek officieel geopend 

Ook in Brielle worden steeds meer plekken rookvrij. Wethouder 

van Ravenhorst opende samen met de winnaars van een 

tekenwedstrijd de eerste rookvrije openbare speelplek.  

Heb jij ze al gezien, de rookvrije speelplekken in Brielle? Het is 

belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in een gezonde en veilige 

omgeving. De JOGG-aanpak (gezonde jeugd, gezonde toekomst) 

heeft als doel om de omgeving rondom kinderen gezond in te 

richten. De rookvrije speelplekken is weer een stap in de goede richting.  

Met een tekenwedstrijd hebben alle leerlingen van de Brielse basisscholen gestreden om de winst. De winnende 

kleurplaat van elke school is te vinden op een van de speelplekken in Brielle. Zo is het extra duidelijk voor wie we 

de openbare speelplekken rookvrij houden. Kinderen moeten in de gezonde buitenlucht kunnen spelen zonder 

hierbij de schadelijke stoffen van sigaretten in te ademen. Samen gaan we voor een rookvrije generatie!  
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