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Kerstdiner begint een week eerder 
In verband met Corona begint de kerstvakantie een week eerder. Daardoor hebben we het 
kerstontbijt en de kerstviering moeten vervroegen. Dat is uitstekend verlopen. Alle 
kinderen hadden vrijdagmorgen een ontbijt bij zich en hadden zich ook nog eens speciaal 
gekleed voor deze bijzondere gelegenheid.  
De activiteiten zijn mede zo goed verlopen dankzij de inzet van de oudervereniging, de 
leerkrachten die de kerstviering, digitaal, hebben verzorgd en onze event coördinator die 
wij steeds meer gaan waarderen in de school.  
Het kerstontbijt en de kerstviering waren de laatste schoolactiviteiten van 2021. 
Wij gaan ons volgende week alweer voorbereiden op de start in januari en wij verzorgen 
noodopvang voor een aantal kinderen van wie de ouders werkzaam zijn in vitale 
beroepen.  
 
Ik bedank u hartelijk voor de prettige en constructieve samenwerking in 2021 en uw begrip 
in de Corona tijd. De school is maar even open geweest voor u en ik weet dat u graag af 
en toe even binnen komt kijken. 
Het allerbelangrijkste is in elk geval tot en met deze week door gegaan. Namelijk goed 
onderwijs geven aan uw kind. Zij zijn onze toekomst en hebben u en ons hard nodig om 
zich op die toekomst voor te bereiden. 
 
Ik wens u fijne en veilige feestdagen en hoop u op dinsdag 11 januari weer op school te 
zien. 
 
Maandag 10 januari is er geen school in verband met een studiedag van het team. 
 

Voedselbank 
Namens de voedselbank heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Ondanks de rommelige periode heeft u veel producten ingeleverd 
waarmee u anderen weer blij maakt. 
Mocht u het vergeten zijn en toch niet iets willen bijdragen dan kunt u die 
de gehele volgende week nog brengen tijdens de lestijden. Wij zijn dan 
op school. 
 

Kerstbomendoolhof 
Nu de scholen voor de kerst een weekje eerder dicht moeten, willen wij leerlingen en ouders graag 
uitnodigen. 
Amsterdam The Style Outlets (SugarCity Halfweg) heeft tot en met 9 januari een 
kerstbomendoolhof staan. 
Het doolhof is te vinden vlakbij de ingang van Milan. Om toegang te krijgen hebben wij speciaal 
voor alle scholen in de omgeving een ticket toegevoegd dat de ouders kunnen downloaden. Met dit 
ticket verwelkomen we iedereen graag om te genieten van dit uitje. 

We zijn benieuwd wie er durft te verdwalen 😉  

 

Data om te onthouden 
 

Kerstvakantie vanaf 
maandag 20 december 
 
Maandag 10 januari geen 
school ivm een studiedag  
 
Dinsdag 11 januari eerste 
schooldag 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://amsterdam.thestyleoutlets.nl/nl/special_offer/durf-jij-door-het-kerstboom-doolhof-0


Hieronder vind u de link de het ticket voor toegang. Kerstbomendoolhof 
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Christmas break starts earlier 
Food Bank 
Christmas tree maze 
 

Christmas dinner starts a week earlier 
Due to Corona, the Christmas holidays will start a week earlier. As a result, we had to 
bring the Christmas breakfast and the Christmas celebrations forward. That went very well. 
All the children had breakfast with them on Friday morning and had also dressed 
especially for this special occasion. 
The activities went so well thanks to the efforts of the parents' association, the teachers 
who took care of the Christmas celebration, digitally, and our event coordinator, who we 
are coming to appreciate more and more in the school. 
The Christmas breakfast and the Christmas celebration were the last school activities of 
2021. 
Next week we will start preparing for the start in January and we will provide emergency 
care for a number of children whose parents work in vital professions. 
 
Thank you very much for the pleasant and constructive cooperation in 2021 and your 
understanding in the Corona time. The school has only been open for you for a short time 
and I know you like to come in every now and then. 
The most important thing has continued up to and including this week. That is, giving your 
child a good education. They are our future and they desperately need you and us to 
prepare for that future. 
 
I wish you happy and safe holidays and hope to see you back at school on Tuesday 11 
January. 
 
There will be no school on Monday 10 January due to a team study day. 
 

Food Bank 
On behalf of the food bank, thank you very much for your contribution.  
Despite the messy period, you have handed in many products that make 
others happy. 
If you have forgotten it and still do not want to contribute anything, you can 
do so during the entire next week during class times. We are then at 
school. 
 

Christmas tree maze 
Now that the schools have to close a week earlier before Christmas, we would like to invite 
students and parents. 
Amsterdam The Style Outlets (SugarCity Halfweg) has a Christmas tree maze until 
January 9. 
The maze can be found near the entrance to Milan. To gain access, we have added a 
ticket especially for all schools in the area that parents can download. With this ticket we 
would like to welcome everyone to enjoy this outing. 
We are curious who dares to get lost 
 
Below you will find the link to the ticket for access. Christmas tree maze 

https://amsterdam.thestyleoutlets.nl/sites/default/files/210015_atso_doolhof_voucher_scholen_a4_def.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=dollhof_voucher
https://amsterdam.thestyleoutlets.nl/nl/special_offer/durf-jij-door-het-kerstboom-doolhof-0
https://amsterdam.thestyleoutlets.nl/sites/default/files/210015_atso_doolhof_voucher_scholen_a4_def.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=dollhof_voucher

