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Agenda  
 
20 december t/m 9 januari  Kerstvakantie 
 
 

Bericht van het team 
 
Coronamaatregelen 
De coronamaatregelen volgden de laatste weken elkaar in rap tempo op, werden weer veel strenger en  
uiteindelijk besloot het kabinet dat alle basisscholen moesten sluiten voor een week extra kerstvakantie.   
We hopen van harte dat we na de kerstvakantie weer open mogen, maar houden ook rekening met het  
scenario van online afstandsonderwijs. Via Parro worden jullie op de hoogte gehouden.  
 
Sint en Kerst 
De Sintviering op school op 3 december kon gelukkig doorgaan. Er was een mooi programma met veel kunst en een 
raammuseum. Het was een heel leuk feest. En vrijdag 17 december stond de school helemaal in het teken van Kerst 
met allerlei mooie kerstactiviteiten. Eerder dan gepland, anders dan gepland, maar wel heel inspirerend.  

 
Schoolfruit 
Schoolfruit wordt nu iedere dinsdagmiddag op onze school geleverd en op de  
dagen daarna uitgedeeld. Zo maken de kinderen ook kennis met fruit en  
groente die ze misschien nog niet kennen. Lastig aan de leveringen is dat er  
soms fruit bij zit wat nog niet rijp is. Dan moeten we wachten met uitdelen tot  
het wel rijp is en is er die dag helaas geen extra fruit. Soms lust je kind het niet.  
Zo kwam de rettich en bleekselderij massaal terug uit de groepen. Het  
schoolfruit is iets extra’s voor de kinderen. Het is dus altijd goed om je kind zelf  
elke dag wat fruit mee te geven naar school.  
 
Schoolkalender 
Op onze schoolkalender staan allerlei data gepland voor activiteiten. Die  
schoolkalender wordt al in de zomervakantie gemaakt en direct daarna  
verspreid. Veel ouders hechten aan onze mooie gedrukte kalender. Maar we  
moeten met z’n allen bedenken dat de data daarop echt altijd onder  
voorbehoud zijn, zeker nu in deze onzekere coronatijd. Dat zullen jullie  
begrijpen. Deze tijd vraagt van iedereen heel veel flexibiliteit. Via Parro kunnen  
we gelukkig iets snel communiceren als dingen anders gaan dan gepland.  
Let daarom altijd op de berichten in Parro. 
 
Uit de bouwen 
Deze keer een bericht uit de middenbouw:  
In de middenbouw hebben we volledig Kerstsfeer in de groepen. Zo gezellig als  
je ’s morgens op school komt. De lichten blijven zo lang als kan uit, haardvuurtje  
aan, kerstliedjes op de achtergrond…. Er wordt geknutseld en geschilderd.  
Ook gaan we kaarten maken, meer dan 1 zodat er ook een kaart naar een  
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oudere kan gaan. Net als vorig jaar worden dan kaarten bij de bejaardenhuizen gebracht. Daar worden deze 
rondgedeeld. Het keuzewerk op woensdag doen we in de groep; dit kan met circuit; kinderen kiezen wat ze graag willen 
doen, de volgende woensdag kan er dan weer een andere activiteit gekozen worden. Denk aan met hout werken, 
schilderen en tekenen, met wol werken, kleien. De kinderen in groep 3 werken elke dag hard, ze leren de letters, werken 
in werkboek, lezen en leren buiten (of binnen bij slecht weer) door ‘doen’. Op vrijdag is er een circuit en kiezen kinderen 
welk onderdeel van het circuit ze willen doen, bijvoorbeeld buiten woorden/letters schrijven, klankenrace bordspel, letters 
‘meppen’ met vliegenmepper. Groep 4 en 5 zijn dan in de groep en hebben quality time. Staal en rekenen kan dan extra 
geoefend worden, maar ook zij doen met regelmaat spel (bewegend leren). Bijvoorbeeld proppen dictee, klankgroepen 
run, woorden zoekspel. Tafels oefenen door te springen, sommen maken en ordenen. Al deze spellen hebben het doel; 
door doen en beleven leren. 
 
Kerstgroet en gedicht 
 
Eindelijk vervangt kerst corona 
Al is het maar voor even 
Zijn onze gedachten bij licht, nieuw leven 
En bij gezelligheid samen 
Even ontspannen in- en uitademen. 
 
Jullie betrokkenheid was er steeds 
Ondanks alles wat is geweest 
En nog zal komen 
Als team wensen we jullie allemaal 
De kerst van jullie dromen 
 
Een hartelijke kerstgroet van het hele team van ’t Hoge Land:  
Iris, Hester, Marit, Daphne, Rowena, Laura, Mariella, Manon, Ragnhild, Fenja, Maaike, Loes, 
Gea, Marc, Klaas, Ruben, Romi, Folkert, Heleen, Sammy-Jo, Ron, Bas, Wim, Johan, Lorel, 
Shirin, Carla 
 
 
 
 
 
 

 

Kiddo’s – Peuteropvang en    
Buitenschoolse opvang  
 
 

 
Ook bij de peuteropvang en BSO van Kiddo’s is iedereen is kerstsfeer. 
De peuters maken kerstmuziek met elkaar. Iedereen een instrument en gezellig zingen! 
In de speelzaal leven we ons uit en kunnen we lekker klimmen en klauteren. Onze boom is prachtig 
versierd met zelfgemaakte kerstballen. 
 
Ook de BSO-kinderen hebben geholpen met de boom versieren. Zij hebben prachtige hangers voor 
in de boom gemaakt. 
De jaarlijkse kerstlunch vond vorige week al plaats, omdat we ineens te horen kregen dat de BSO 
dicht moest. Deze week en tijdens de kerstvakantie is er noodopvang en we hopen van harte dat we 
na de kerstvakantie weer gewoon open mogen! 

 
Voor iedereen hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2022! 
 
 
 
Groetjes, 
Team Kiddo’s 


