
 

 

Thema “Feest!” 

5 december hebben we Sinterklaas en Piet mogen ontvangen bij ons op 

school. Ze zijn in alle groepen geweest. De kinderen kregen allemaal twee 

cadeautjes.  

Na het Sinterklaasfeest werd verder gewerkt over feesten. Kinderen 

leerden hoe verjaardagen worden gevierd in verschillende landen. De 

klassen werden versierd met een mooie kerstboom. Er hangen lichtjes in 

iedere klas. We sluiten dit thema af met het feest van de vrede. 

Feest van de vrede 

Donderdag 22 december vieren we gezamenlijk het feest van de vrede. 

We gaan met de hele school samen lunchen. De kinderen die op het AZC 

wonen blijven tussen de middag op school eten. De kinderen die met de 

taxi komen hoeven deze dag geen lunch mee te nemen naar school. Wel 

nemen alle kinderen deze dag fruit mee. De kinderen mogen hun mooiste 

kleren aan naar school.  

Loopclinic Aalden Rondomme 

De kinderen hebben op maandag 12 en 19 december een loopclinic gehad 

van Aalden Rondomme. Dit was samen met de kinderen van de twee 

andere scholen in Aalden. Ze gingen rondjes rennen. Ook gingen ze de 

spieren rekken en strekken. Als afsluiting werd een estafette gehouden. 

De kinderen waren heel fanatiek! Zaterdag 7 januari is er een wedstrijd in 

het dorp. Kinderen mogen hier gratis aan meedoen. Ze kunnen zich 

opgeven bij juf Monique. Dat kan via de telefoon van groep groen. 

Opgeven kan tot 4 januari 2023. 

 

 

Gastles Marion Mencke 

Marion Mencke is weer bij ons op school geweest voor een gastles. In alle 

groepen hebben de kinderen mooie tekeningen gemaakt van sterren. 

Leerlingen op onze school 

Op dit moment hebben we 60 kinderen op school. Na de kerstvakantie 

gaan 8 kinderen naar een nieuwe school. We zijn erg trots op deze 

kinderen. Ze gaan naar verschillende scholen in de buurt.  

Ouderkamer 

Komende maand staan twee ouderkamers op de kalender. Dit keer voor 

groep geel en groen. Deze ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Vrijdag 23 december 

Alle kinderen zijn vrijdag 23 december om 12 uur vrij. 

Kerstvakantie 

Van 24 december tot en met 6 januari hebben we geen school. Het is dan 

kerstvakantie. We zien de kinderen maandag 7 januari weer op school! 

Telefoonnummers groepen 

Hieronder ziet u een overzicht van de telefoonnummers per groep.  
  

Groep geel  06-12732333  

Groep blauw  06-84908578  

Groep oranje  06-45582549  

Groep groen  06-85798230  
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Ma Di Wo Do Vr 

19 december 20 december 21 december 22 december 
Feest van de vrede

 

23 december 
Kinderen zijn om 12.00 uur vrij!!! 

26 december  

Kerstvakantie 

27 december  
Kerstvakantie 

28 december  
Kerstvakantie 

29 december  
Kerstvakantie 

30 december  
Kerstvakantie 

2 januari  
Kerstvakantie 

3 januari 
Kerstvakantie 

4 januari  
Kerstvakantie 

5 januari  
Kerstvakantie 

6 januari 
 Kerstvakantie 

9 januari 

 
10 januari 11 januari 

ouderkamer groep geel 
12 januari 13 januari 

16 januari 17 januari 18 januari 19 januari 20 januari 

23 januari 24 januari 25 januari 
ouderkamer groep groen 

26 januari 27 januari 

30 januari 31 januari    


