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Van de directie 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
De decembermaand, wat is dat toch een heerlijke maand vol met tradities en 
gezellig samenzijn. Vol verwachting stonden wij op 5 december met alle 
kinderen en een aantal ouders op het plein te wachten. Zou de goede Sint wel 
komen? Een hoop kinderen stonden met gespannen gezichtjes te wachten. 
Toen de Sint uit de brandweerauto kwam, werd hij uit volle borst toegezongen. 
Ik denk dat de oren van de Sint en zijn Pieten er nog steeds van tuiten.  
Inmiddels heeft de ouderraad het hele schoolgebouw weer volledig in 
kerstsfeer gebracht, met de kerststal in de gang en de lichtjes in de kerstbomen. 
We kijken uit naar donderdagavond 22 december a.s. Dan is er voor het eerst 
sinds de corona periode weer een kerstdiner op school. We zijn blij dat we deze traditie weer voort 
kunnen zetten. Voor ouders hebben we ook een borrel georganiseerd, zodat ouders elkaar een keer 
gezellig met elkaar kunnen kletsen. Tijdens deze borrel wordt een optreden gegeven door het Vijf 
Eiken kerst koor. De repetitie zag er veel belovend uit.  
Op vrijdagmiddag 23 december is de school gesloten en begint voor iedereen de welverdiende 
kerstvakantie. Wij willen iedereen, namens het hele team, fijne kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar wensen.  
  
Met vriendelijke groet,  
 
Ferry Holierhoek  
Daan van Loon  
 
Van de kalender 
23 december 2022 Start Kerstvakantie, school gesloten 
9 januari 2023  1e schooldag na kerstvakantie 
23 januari 2023  Koffiemoment van 8:30 tot 9:30 uur 
25 januari 2023  Koffiemoment van 8:30 tot 9:30 uur 
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Leerlingenraad 
Op donderdag 15 december is de 
leerlingenraad weer bij elkaar 
gekomen. Door de leerlingen van de 
leerlingenraad is in de groepen 
gevraagd of er ideeën waren om op 
school mee aan de slag te gaan. Hier 
zijn 4 punten uitgekomen die de 
leerlingen van de leerlingenraad aan 
het uitwerken zijn.  
1: Het scheiden van afval.  
Dit gaat maandag 9 januari beginnen. 
De leerlingenraad heeft nieuwe 
prullenbakken uitgezocht en ervoor 
gezorgd dat een bedrijf ons plastic 
afval op komt halen.   
2: Opschoondag.  
18 maart 2023 is er een landelijke opschoondag. De leerlingenraad wil in de week daarvoor met 
klassen de omgeving van school op gaan ruimen. Zodat daar geen zwerfvuil meer te vinden is. 

3: Schoolkrant.   
De leerlingenraad is bezig met het samenstellen van een 
schoolkrant. Het is heel veel werk om uit te zoeken hoe 
ze een krant kunnen maken en hoe ze hier alle groepen 
bij kunnen betrekken.  
4: Vogelhuisjes maken. 
De leerlingenraad is bezig om te kijken waar ze mooie 
vogelhuizen kunnen bestellen die de kinderen van de 
groepen 5 tot en met 8 in elkaar kunnen zetten. Als deze 
gemaakt zijn willen ze deze vogelhuisjes door de 
kinderen van de groepen 1 tot en met 4 laten verven.  
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Kerstsfeer op school 
 
 
 
De ouderraad heeft de school 
weer helemaal in kerstsfeer 
gebracht. Het ziet er geweldig 
uit.  Fijn dat jullie dit willen 
doen.  
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Koffiemomenten 
Als school en als directie vinden wij het belangrijk om met jullie in contact te zijn. Om die reden 
organiseren wij in 2023 momenten voor informeel koffie drinken met Daan en Ferry. Naast (nadere) 
kennismaking zijn alle onderwerpen vrij om te bespreken en vinden wij het fijn om in gesprek te zijn. 
Dit zijn vrije inloop momenten, u hoeft zich hier niet voor op te geven. 
 
De momenten zijn van 8.30-9.30 uur op: 
 
Maandag 23 januari en woensdag 25 januari 2023 
Maandag 8 mei en woensdag 10 mei 2023 
 
Wij hopen op een gezellige opkomst! 

 


