
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 

Woensdag 5 december    2018  

 
 

Sinterklaas 
Vanmorgen hebben we Sinterklaas welkom geheten. Hij arriveerde in een Klusbus, maar had slechts 
één Piet bij zich. Wat bleek? In school waren nóg drie Pieten, maar die waren zo moe, dat zij in de hal 
in slaap waren gevallen. Gelukkig hebben alle kinderen meegeholpen om ze te wekken en kon het 
Sinterklaasfeest toch nog van start gaan. 
Het was een leuke ochtend die mede dankzij heel veel ouderhulp een groot succes is geworden. 
Iedereen alvast heel erg bedankt! 
 

 
 

Jantje Beton 
In het voorjaar hebben we meegedaan met de Jantje Beton-loterij. Op www.jantjebeton.nl kun je zien of 
je een prijs hebt gewonnen. 
 
Allergieën 
In deze tijd worden onze leerlingen op verschillende lekkernijen getrakteerd. Als uw kind bepaalde 
allergieën heeft, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht? 
Dit geldt ook voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 die meedoen met de kookworkshops in De 
Herderin. 
Alvast bedankt! 
 
Vanuit de Kerstcommissie 
 
 
 
 
 
 
Terwijl Sinterklaas nog maar net weg is,  vragen wij uw aandacht voor het volgende: 
 
Het thema: Dit jaar gaan we voor White Christmas 
Witte kleding of accenten worden gewaardeerd. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://brabander.nl/files/brabander/kerstvakantie/Kersttussenstuk.png&imgrefurl=https://brabander.nl/feestdagen.html&docid=wahtHlsXJJbSNM&tbnid=enUYIsDqGaO6HM:&vet=10ahUKEwiB-IXW-vHeAhXN-6QKHd-jB3IQMwg6KBMwEw..i&w=800&h=157&bih=604&biw=1280&q=plaatje kerst&ved=0ahUKEwiB-IXW-vHeAhXN-6QKHd-jB3IQMwg6KBMwEw&iact=mrc&uact=8
http://www.jantjebeton.nl/


 
Maandag 10 december  
De kerstcommissie gaat vanaf 18.30 uur de school in kerstsfeer brengen, we kunnen altijd extra handen 
gebruiken. De grote boom in de centrale hal wordt neergezet en in alle klassen komt een (kunst) 
kerstboom. 
 
 
 
Woensdag 12 december 
 Op woensdagmorgen 12 december a.s. willen we weer creatief aan de slag gaan om fraaie kerstbakjes 
te maken. Als u wilt zorgen voor een passend bakje of schaal, zorgen wij voor de oase en een kaars. 
Natuurlijk willen wij u ook vragen om, waar mogelijk extra groen voor het kerstkunstwerk aan te leveren. 
De kerststukjes gaan niet direct mee naar huis maar worden ook gebruikt voor de aankleding van ons 
kerstfeest. Wilt u helpen om de kerstknutsels tot stand te brengen neem even contact op met een van 
de leerkrachten. 
 
Vanaf woensdag 12 december hangen de inschrijflijsten voor onze kerstmaaltijd op de ramen van het 
klaslokaal. We willen u nogmaals vriendelijk vragen niet te grote porties aan te leveren. Liever 2 keer 
een hapje voor 10 personen dan 1 keer voor 20!  Natuurlijk zorgen wij ervoor dat de overgebleven 
lekkernijen naar beneden worden gebracht. U kunt de hapjes woensdag 19 december vanaf 5 uur 
aanleveren. We verheugen ons er nu al op! 
 
Woensdag 19 december 
We verwachten onze gasten vanaf 17.00 uur op school, de rode loper ligt klaar. Wilt u s.v.p. de 
hoofdingang van de Streukeler Veste gebruiken. (ingang sporthal) 
We beginnen om 17.10 uur, wilt u zorgen voor het bestek (graag met naam). 
Onze “gasten” gaan na de maaltijd (rond 18.20 uur) naar beneden om te genieten van een voorstelling 
door de juffen en de meesters.  Na de voorstelling gaan de leerlingen weer terug naar hun klaslokaal en 
kunnen daar vanaf 19.00 worden opgehaald. We zouden het erg op prijs stellen als we u vanaf 19.00 
uur in de grote hal beneden mogen ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. 
 
Donderdag 20 december 
De kerstversiering wordt weer opgeborgen, extra handen zijn van harte welkom! 
 

Belangrijke data 
 

December 
 

Vrijdag 7 
Gr. 1-4 vrij 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



REMINDER: 
 

Heeft u de vragenlijst van de Jeugdsportmonitor al ingevuld? 
 

Ja?  
Dan willen wij u hartelijk bedanken voor uw inzet.  

U hoeft niet verder te lezen. 
 

Nee? 
Lees dan onderstaand bericht hoe u mee kunt werken aan dit onderzoek. 

Het invullen van de vragenlijst kost u maximaal 10 minuten. 
  
 
In uw gemeente loopt momenteel de Jeugdsportmonitor, een onderzoek naar sport- en beweeggedrag 
en leefstijl. Vele scholen uit het basisonderwijs werken mee om de digitale vragenlijst te verspreiden. 
  
Om een betrouwbaar beeld omtrent sport, bewegen en leefstijl te kunnen geven is uw deelname zeer 
waardevol. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.  
 
Hoe doet u mee? 
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst.  
 
Link naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018deToermalijn 
 
Alvast bedankt voor uw deelname! 
 
 
PS: 
Wanneer u naar de digitale versie van onze Nieuwsbrief gaat op www.detoermalijnhasselt.nl, is 
het gemakkelijk om de link te kopiëren/plakken. 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.detoermalijnhasselt.nl/

