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Agenda 
 

9 december  

Hooizolder groep 5 “van graan tot brood” 
 

14 december  

Hooizolder groep 3 “Kerst les” 
 

16 december  

fietslichtcontrole 
 

22 december  

Kerstviering (gewone schooltijden, geen gym) 
 

23 december 

Lasergame groep 8 
 

24 december  

De kerstvakantie begint om 12.00 uur voor 

alle leerlingen 
 

10 januari 

Eerste schooldag in 2022 
 

17 januari 

MR vergadering 19.30 uur 
 

18 januari 

Hooizolder groep 4 “vogels in de winter” 
 

26 januari 

Start Nationale Voorleesdagen 

Open Dag voor inschrijving nieuwe leerlingen 
 

2 februari 

Bingomiddag groepen 5 t/m 8 
 

7 februari 

OR vergadering 
 

10 februari 

Voorlichting  “sexting” groepen 7 en 8 

‘s avonds voor ouders (onder voorbehoud) 
 

14 en 15 februari 

Oudergesprekken  groepen 1 t/m 8 

‘t Wilgenblaadje 

 
 
 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 
 

en  

 

Kerstviering 

 

Woensdag  

22 december  

met aan het einde van 

de ochtend een        

gezellige maaltijd. 



In je sas op De Wilgen 

Fietslichtcontrole  

De donkere wintermaanden zijn weer in aantocht en dan is het uiteraard erg belangrijk dat je 
goed zichtbaar bent op de fiets. Daarom willen wij op donderdagochtend 16 december vanaf 
08.00 uur een fietsencontrole houden. Er zal gekeken worden naar de verlichting, maar ook 
naar bv. de remmen van de fiets van uw kind. Wij zouden het op prijs stellen als u zelf van te-
voren de fiets van uw kind zou willen nakijken.  

We hopen dat alle kinderen donderdag 16 december op een veilige fiets naar school komen!  

 

 

 

 

 

Kerstviering 2021 

In verband met de maatregelen vindt de kerstviering plaats op woensdagochtend 22 december. De 

schooltijden zijn zoals normaal maar er is die ochtend geen gymnastiek. We maken er een feestelijke 

ochtend van dus trek je mooiste kleren aan, doe je haren in de krul of gel en zorg voor een goed humeur! 

Bord, beker en bestek 

Voor de kerstmaaltijd op woensdag 22 december hebben de kinderen een bord, beker en bestek 

nodig. Dit moeten zij zelf meenemen naar school. Het zou heel fijn zijn als deze spullen dinsdag 

21 december op school zijn, eventueel voorzien van een naam en in een plastictas. 

De kerstmaaltijd gebruiken we aan het eind van de ochtend 

De kerstmaaltijd zal dit jaar bestaan uit versgebakken patat met een snack, sausjes, komkommer en to-
maatjes! Natuurlijk krijgen de kinderen ook een lekker toetje! 

 

Vrijdag 24 december  

De kerstvakantie begint voor alle groepen om 12.00 uur . Wij wensen iedereen een fijne vakantie met ge-
zellige feestdagen! 

 

Eerste schooldag  

Maandag 10 januari 2022 worden alle leerlingen weer, volledig uitgerust, om 8.30 uur op school terugver-

wacht. 
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