
 
 

 

Nieuwsbrief nr 15  2022 - 2023 
 

 

Belangrijke data 
Maandag 19 december 
� inloopochtend Vlinderboom  
Dinsdag 20 december 
� inloopochtend Joop 
Woensdag 21 december 
� Kerstdiner met Ouderborrel 
Donderdag 22 december 
� inpakken en opruimen  
� leerlingenraad vergadering 
Vrijdag 23 december 
� inpakdag – alle kinderen vrij 
  
Maandag 26 t/m vrijdag 6 januari 
� Kerstvakantie 
Maandag 9 en dinsdag 10 januari  
� verhuisdagen – kinderen vrij 
Woensdag 11 januari 
� start school in het nieuwe gebouw 
  
Kerstdiner 
Woensdag 21 december verwachten we alle 
kinderen op school voor het jaarlijkse  
Kerstdiner. Een feestelijk gebeuren met mooi 
gedekte tafels en lekkere hapjes. Voor OB1, 
OB2 en OB3 is het kerstdiner op de Joop. De 
deuren gaan open om 16.30 uur. Het diner 
duurt van 16.45 tot 18.15 uur.  
Voor OB4, MB, TB en BB is het kerstdiner op 
de Vlinderboom. Hier gaan de deuren open 
om 16.45 uur en duurt het diner van 17.00 tot 
18.30 uur. 
  
Ouderborrel 
Voor jullie als ouders wordt er tijdens het 
wachten op de kinderen een borrel 
georganiseerd met thee, fris, bier of wijn. 
Eindelijk weer op eigen (tijdelijke) locatie! De 
borrel vindt plaats in de gymzaal op locatie 'de 
Vlinderboom' tijdens het kerstdiner van de 
kinderen. 

De deuren gaan om 16.45 uur open. Het 
kerstdiner duurt tot 18.30 uur en de borrel 
duurt tot uiterlijk 19.00 uur. 
  
De muntverkoop zal ook dit jaar weer van 
tevoren plaatsvinden, en op de avond zelf (let 
op: op de avond zelf sta je waarschijnlijk 
langer in de rij!). De pre- sale vindt plaats in 
het fietsenhok, locatie Vlinderboom, op de 
volgende momenten, en er kan met pin 
betaald worden: 
• Maandagochtend (19 december) 8.15-8.40 

uur 
• Dinsdagochtend (20 december) 8.15-8.40 

uur. 
Muntjes kosten € 1.25 per stuk, en met een 
stadspas 2 voor de prijs van 1. Hier kan je 
tijdens de borrel fris, thee, bier of wijn voor 
kopen. Hopelijk zien we jullie 21 december! 
  
HULP GEVRAAGD Let op: wij zijn nog hard op 
zoek naar mensen die ons kunnen helpen 
opbouwen. Zonder hulp geen kerstborrel. Dus 
heb je heel even tijd tussendoor en kan je 
komen helpen met opbouwen en/of helpen 
tijdens de borrel: meld je ajb even bij Sanne 
Wijnholts via app of sms: 06 12178002 
  
Verbouwingsupdate 
Er wordt keihard gewerkt in het gebouw en op 
het schoolplein. Loop vooral een keer langs 
want je ziet het echt vorderen: binnen overal 
kasten en buiten krijgt het plein vorm met een 
voetbaldveldje, een klimding met glijbaan, een 
nestschommel, een waterpomp en een 
touwbrug. Er is veel te doen! 
 
Niet alles komt af. Het metselwerk tegen de 
betonnen wanden van de nieuwe gymzaal liep 
deze week vertraging op doordat de specie 
bevroor in de kuip. De grote entree trap naar 
het dak van de gymzaal wordt niet op tijd 
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geleverd dus we gebruiken waarschijnlijk tot 
de voorjaarsvakantie de voordeur nog 
gewoon. In de gymzaal hangt de klimwand al 
wel, maar de motoren waarmee de trussen 
(hijsinstallatie waaraan de ringen en de 
touwen en zo hangen – je leert nog es wat zo 
😉) zijn nog niet geleverd. 
 
En ondertussen zijn wij met het team heel 
hard aan het werk om alle materialen die 1,5 
tot 4 jaar in de opslag hebben gestaan, uit te 
zoeken en te sorteren en deels weg te gooien. 
Maar gelukkig wordt het allemaal erg mooi en 
schoon en ruim. En daar deden we het voor… 
En we verheugen ons er ENORM op om weer 
met zijn allen in 1 gebouw te zitten. We 
kunnen niet wachten! 
  
Happy Dyslectisch Club   
De Happy Dyslectisch Club leert kinderen 
omgaan met hun dyslexie en geeft ze weer 
motivatie en zelfvertrouwen om te leren. In 
een groep met ongeveer 10 andere 
dyslectische kinderen ga je in 3 lessen op 
speelse wijze ontdekken waar je goed in bent! 
En leren hoe je je talenten kunt inzetten voor 
de onderdelen die je juist moeilijk vindt op 
school, thuis en bij dyslexiebegeleiding. 
Daarnaast is er een (online) presentatie voor 
de ouders. Hierdoor leer je meer over de 
sterke kanten van dyslexie en hoe je je kind 
goed kan ondersteunen en is er de 
mogelijkheid om ervaringen en tips uit de 
wisselen. 
 
De lessen zijn voor kinderen vanaf 7 tot en 
met 12 jaar en vinden in overleg plaats na 
schooltijd op de Meidoorn. 
De kosten zijn € 75. Heb je een stadspas of 
een krappe beurs, laat het weten. Er zijn 
genoeg mogelijkheden! 

Wil je meedoen of heb je vragen? Neem 
contact op met Elles de Bont (moeder van 
Koen uit TB 3) 06-21511501 
Meer info op: https://hoi-
foundation.nl/happydyslectischclub/ 
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