
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van december. Veel leesplezier!    

 

Sint 

Het Sinterklaasfeest is weer voorbij en wat hebben we daar van genoten. Sinterklaas en zijn twee 

pieten hebben onze school bezocht. Zij sliepen namelijk bij ons op school, dus ze waren ’s ochtends al  

aanwezig. Er was een complete slaapkamer voor ze ingericht. De kinderen keken toch wel een beetje 

raar op toen ze opeens achter de schuifdeuren tevoorschijn kwamen.  

We hebben op deze dag van alles gedaan samen met Sinterklaas en zijn  pieten: lunchen, dansen en 

bingo gespeeld. De surprises in de bovenbouw waren ook een succes. Er waren veel mooie creaties 

gemaakt! We kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 

U heeft de brief al ontvangen via Parro over onze kerstviering. We hebben er voor gekozen om dit jaar 

de kerstviering niet op donderdagavond te doen met de zelfgemaakte hapjes. De kerstviering is nu op 

donderdag 17 december onder schooltijd. Hieronder nog even wat belangrijke zaken op een rijtje: 

- De schooltijden zijn hetzelfde als anders.  

- De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen.  

- Er zijn verschillende workshops georganiseerd.  

- Er is op deze dag geen gym voor groep 3 t/m 8.  

- Op vrijdag 18 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en begint de kerstvakantie!  

 

 



 
 

Hoofdluiscontrole  

Dit schooljaar vindt er geen hoofdluiscontrole plaats. Wilt u zelf uw kinderen geregeld controleren op 

hoofdluis. Wanneer uw zoon/dochter hoofdluis heeft dan graag doorgeven aan de leerkracht. Zo 

kunnen we eventueel voorkomen dat de hoofdluis zich verspreid in de klas.  

 

Geen gym 

Na de kerstvakantie kunnen wij 1,5 week de gymzaal niet gebruiken i.v.m. werkzaamheden. Voor 

groep 3 t/m 8 is er dus geen gym op dinsdag 5 januari, donderdag 7 januari en dinsdag 12 januari.  

 

Belangrijke data:  

Donderdag 17 december    Kerstviering  

Vrijdag 18 december     12.00 uur vrij 

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari  Kerstvakantie  

 

 

 

 

 

In de bijlagen vindt u informatie over Kibeo en over stichting leergeld.  

 

Wij wensen u alvast een fijne kerstvakantie en 

een gezond en gelukkig nieuwjaar!   



 

Sinterklaas en Kerst  

 

Kinderdagverblijf peutergroep (0-4 jaar) 
 
Wat was het leuk dat wij toch nog even bij de Sint op bezoek konden. Het liep nu eenmaal anders dit 
jaar, maar de sfeer was goed te proeven bij de kinderen. De afgelopen week mocht ieder kind hun 
schoen zetten en kreeg daar iets lekkers in om mee naar huis te nemen. We hebben gezongen, 
gelachen en flink gedanst bij dit thema. Er zijn Pieten opgeleid dus de Sint kan volgend jaar rekenen 
op veel hulp! 
 
Nu beginnen wij aan de weken voor Kerst. Komende week krijgt iedere ouder een brief mee naar 
huis met informatie over een minimusical die wij gaan uitvoeren op de groep. Zo kunnen wij de sfeer 
van Kerst delen met jullie thuis.  
Dit thema zoomen wij in op het Bijbelse verhaal van het kindje Jezus. Samen met de kinderen lezen 
wij verhalen voor en praten in de kring over de gebeurtenissen rond deze tijd. Deze tijd staat in het 
teken van plezier hebben, lief zijn voor jezelf en elkaar en samen genieten van de mooie momenten 
in ons leven. 
 
In de portal of op facebook zetten wij regelmatig kleine verhaaltjes en liedjes die jullie thuis ook 
kunnen voorlezen en zingen. Zo kunnen wij samen de sfeer proeven van deze mooie tijd. 
 
Ter info: 
Kerstavond 24 december en oudejaarsdag 31 december sluiten wij om 16.30 uur. 
 

 

Buitenschoolse opvang (BSO) 
 
Zoals in een eerdere nieuwsbrief is vermeld is 
onze BSO verhuisd naar de aula van de school. 
Hier hebben we een gezellig lokaal van 
gemaakt. Samen met de kinderen hebben we 
mooie knutselwerken gemaakt rondom 
Sinterklaas.  
De komende periode gaan we aan de slag voor de Kerst. Samen 
met de kinderen zullen we ons lokaal omtoveren tot een waar 
winterverblijf.  

  
 
 
 

 
Vergeet je ons niet te volgen op Facebook? Dagelijks leuke foto’s en nieuws van onze 
groepen! Via deze link kun je ons vinden! 

  
Wist je dat: 
De BSO kinderen vanaf december in de aula speelt.  
Wij een nieuwe vestigingsmanager hebben zij stelt zich hieronder voor.  

https://www.facebook.com/kinderopvangkibeodinteloord


 

Even voorstellen.  

 

Mijn naam is Vera de Bont den Hollander.  

Per 1 november ben ik de nieuwe vestigingsmanager 

van Kibeo Dinteloord.  

Ik kom uit Klundert waar ik samen met mijn man en 

twee dochters Guusje en Jade woon.  

Sinds 2011 ben ik werkzaam in de kinderopvang en doe 

dit dan ook met veel toewijding en plezier.  

Naast het werken op de groep heb ik ontzettend veel 

zin in mijn uitdaging als vestigingsmanager.  

 

Ik zie er naar uit om kennis te maken.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan ben ik bereikbaar via onderstaande gegevens.  

 

v.denhollander@kibeo.nl  

06 86 81 19 07 

mailto:v.denhollander@kibeo.nl


 

Stichting leergeld  
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen 

niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak 

letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! 

 

Wat doen we? 
Kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles. 

Ook kunnen we vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. 

Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en 

meetellen. 

 

Wie helpen we? 
Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen 

sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een 

sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn. 

 

Wat voor hulp kan aangevraagd worden? 
Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op vier verschillende gebieden: 

Onderwijs: Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar is tegenwoordig ook behoorlijk 

kostbaar. In de praktijk betekent dit voor ouders met een krappe portemonnee vaak dat sociale 

activiteiten, zoals een schoolreisje of een kerstviering, aan hun kinderen voorbij gaan. Leergeld 

springt bij om dat te voorkomen, bijvoorbeeld door (financiële) afspraken te maken met de school of 

door (een deel van) de kosten te betalen. Natuurlijk helpen we ook in de duurste periode voor 

ouders, als kinderen de overstap maken naar de middelbare school. Vaak kunnen we helpen bij de 

aanschaf van schoolspullen, zoals een tas, agenda, kaftpapier of gymkleding, of een tweedehands 

fiets om mee naar school te kunnen. Gewoon omdat een kind daar recht op heeft. 

Sport: Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen. Daarom werken de lokale 

Leergeld stichtingen nauw samen met lokale sportclubs. Kinderen die niet sporten omdat daar geen 

geld voor is, kunnen lid worden van deze clubs. Leergeld betaalt dan de contributie direct aan de 

vereniging. Maar daarmee is het verhaal vaak nog niet rond. Wie wil voetballen heeft een tenue en 

schoenen nodig, hockeyen gaat niet zonder stick. Sportkleding en sportattributen horen er daarom 

ook bij. Ouders kunnen vaak een tegoedbon krijgen, waarmee ze voor een bepaald bedrag aan 

kleding en sportspullen kunnen kopen bij winkels waar Leergeld mee samenwerkt. 

Cultuur: Ook meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 

Denk bijvoorbeeld aan muziekles of dansles voor uw kind, of aan een cursus schilderen of 

toneelspelen. Wil uw kind graag aan dit soort activiteiten meedoen, maar vormen de kosten hiervan 

voor u een hindernis, dan kan Leergeld u wellicht helpen om uw kind toch te laten meedoen. 


