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Nieuwsbrief 14 schooljaar 2021-2022  donderdag 2 december 2021 

 
Kalender december  
vrijdag 3 december    - Sinterklaasfeest 
woensdag 22 december   - Kerstviering 
donderdag 23 december   - groep 1 t/m 4 vrij  
donderdag 23 december   - groep 5 t/m 8 om 12.00u vrij 
vrijdag 24 december    - alle groepen vrij  
zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari - Kerstvakantie 
 

Sinterklaasfeest 
Veilig vieren volgens corona-maatregelen 
Het is elk jaar weer spannend of de Sint ook een 
bezoekje brengt aan De Polderhof. Door de strenge 
corona-maatregelen was het nu nóg spannender en 
waren we best nerveus of het feest kon doorgaan.  
Maar we hebben goed nieuws! We mogen de Sint 
ontvangen, als we het feest vieren volgens de 
vastgelegde richtlijnen. Een intocht op het plein is 
daarom helaas niet mogelijk, het feest wordt binnen 
gevierd.  
Surprises 
Ook was het extra spannend of alle surprises op tijd 
werden ingeleverd, nu veel kinderen ziek thuis zijn.  
Gelukkig stond de middenruimte vol en kunnen we u 
zeggen dat er de kinderen er veel werk aan besteed 
hebben, er staan ware kunstwerkjes tussen.  
Kinderen die nu ziek thuis zijn, krijgen hun surprise 
wanneer ze weer op school zijn. Groep 7 gaat de 
surprises uitpakken als de groep weer op school is. 
Wij wensen iedereen thuis een heel gezellig 
Sinterklaasfeest toe.  

 
 

 
VVE Thuis Peuters & Kleuters 
Voor ouders van peuters en kleuters hebben we in 
deze nieuwsbrief weer informatie van de pedagogisch 
medewerker VVE bij De Schoor. Heeft u een peuter of 
kleuter thuis en heeft u hier vragen over? Neem 
gerust contact op met Lieve van Wingerden.  

 
 
 
Kerstkaartenactie Ouderenfonds 
We doen dit jaar mee aan de Kerstkaartenactie van 
het Ouderenfonds. Kinderen uit groep 4 t/m 8 gaan 
een Kerstkaart versieren en er een boodschap op 
schrijven. Het Ouderenfonds zal de Kerstkaarten 
verspreiden onder ouderen in Nederland. Uit 
onderzoek blijkt nl. dat veel ouderen zich eenzaam 
voelen, zeker in deze corona-tijd. 
Meedoen aan deze actie is een mooi voorbeeld van 
Actief Burgerschap en past helemaal bij onze 
lesmethode van De Vreedzame School:  
 
 
 

 

https://ouderenfonds.nl/kerstkaartenactie/


Nieuws van VVE Thuis Peuters 

 
Afgelopen dinsdagochtend was de 2e bijeenkomst voor ouders die deelnemen aan VVE Thuis Peuters. 
Het thema van deze bijeenkomst was Sint en Kerst.  
We hebben de verschillende knutselactiviteiten, vertelplaten, liedjes en de puzzel besproken. Tijdens 
deze ochtend was er ook tijd om zelf even te knutselen en hebben ouders een kerstkaart voor hun peuter 
gemaakt. Nu wachten ouders en peuter in spanning af tot de postbode komt! 
 

 
 
Door de activiteiten uit de werkboekjes samen met uw kind te doen, voor te lezen, veel gesprekjes met 
elkaar te hebben, te knutselen en te puzzelen kan uw kind al spelenderwijs veel leren. En het is vooral 
gezellig om dit samen te doen.  
 
Cadeautje van VVE Thuis Peuters: Klik op de foto en je kunt een digitale kijkplaat bekijken over 
Sinterklaas. 

  
 
Wil je ook deelnemen aan VVE Thuis Peuters of kleuters? 
 
Dinsdag 14 december is er weer een bijeenkomst VVE Thuis Kleuters, van 09:00 t/m 10:30 uur in 
buurtcentrum Corrosia.  
 
Dinsdag 18 januari is er weer een bijeenkomst voor VVE Thuis Peuters, van 09:00 t/m 10:30 uur in 
buurtcentrum Corrosia.  
 
Interesse? Stuur een mail naar lvanwingeren@deschoor.nl 
 

Misschien tot binnenkort! 😊 

https://youtu.be/L3c-Me55A3c
mailto:lvanwingeren@deschoor.nl


 


