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Kerst op een rij 
 
Klik voor de impressie in de gang. Filmpje van de gang in kerstsfeer 
 
Op woensdag 21 december is de Kerstviering in de Heilige Familiekerk op het 
Kamperfoelieplein. De viering start die dag om 8.45 uur. 

We verwachten dat de viering tussen de 40 en 60 minuten duurt. De kinderen zitten 
per klas bij elkaar. Alle ouders, opa’s en oma’s zijn ook welkom in de kerk. 
Dit jaar nemen we allemaal iets mee voor de voedselbank. Er is grote behoefte aan 
voedsel dat bewaard kan worden. Pasta, rijst en andere houdbare levensmiddelen 
worden erg gewaardeerd. Ook wasmiddel of shampoo en douchegel mag ingeleverd 
worden. Bij de ingang ziet u manden staan, waar dit ingezet kan worden. In de kerk 
is het best fris. Het is verstandig om iets warms aan te trekken. Na de viering lopen 

we per klas weer met elkaar terug naar school. 
 
Kerstdiner 
Vanaf maandag mogen alle kinderen een bord, bestek en beker mee naar school 
nemen, voorzien van naam. We willen graag dat iedereen het bij zich heeft op 
dinsdag. Vanaf dinsdag mogen ook de etenswaren mee naar school die niet in de 

koelkast hoeven te staan. Het overige eten mag op woensdag tussen 12.15 uur en 

12.45 uur worden gebracht. Eten dat warm wordt meegegeven naar school kan om 
17.30 uur de klas in worden gebracht. We starten met het kerstdiner om 17.45 uur. 
Om 18.30 uur is het diner afgelopen.  
De bel zal dan gaan. Groep 1/2 A en 1/2 B en groep 3 mogen binnen in de klas 
worden opgehaald. Groep 1/2 C mag bij hun eigen buitendeur worden opgehaald. 
De groepen 4 t/m 6 lopen met de leerkracht mee naar buiten. 

Groep 4 zal bij de ingang van DAK staan. Groep 5 en groep 6 staan bij de 
hoofdingang. De groepen 7 en 8 zullen zelf naar buiten lopen. U kunt dan zelf een 
handige plek voor het ophalen afspreken.  
 
Kerstborrel op het plein voor ouders 
Tussen 17.45 uur en 18.30 uur is er een gezellige kerstborrel voor ouders op het 
bovenbouwplein. Daar is een hapje en een drankje. We hopen dat we weer veel 

ouders zien om met elkaar bij te praten. Heeft u jongere kinderen en denkt u dat zij 
het buiten volhouden, dan is het prima om hen mee te nemen.  

U komt toch ook?  
Om 18.30 uur ruimen we het met elkaar weer op. Als een paar ouders daarbij 
kunnen helpen is dat fijn. 
 

Juf Mandy, onze nieuwe administratief medewerkster. 
Misschien heeft u haar al aan de telefoon gehad of 
zien zitten. Juf Mandy is vanaf 1 december onze 
nieuwe administratief medewerkster op school.  
Mocht u vragen hebben over de financiën of de 
leerlingadministratie dan kunt u haar aan de telefoon 
krijgen op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

tussen 8.00 uur en 13.00 uur. Mailen kan ook: 
mekhart@parkiet.lucasonderwijs.nl 
 

 
 
Ingeleverde bonnen bij Paagman: 
Tijdens de Kinderboekenweek heeft u bij Paagman kinderboeken gekocht en bij ons 

de bonnen ingeleverd. Deze bonnen hebben wij op onze beurt weer bij Paagman 
ingeleverd. Hierdoor hebben we een bedrag van ruim €150,- aan boekenbonnen 
gekregen. Dat komt goed uit! Wij zijn de laatste jaren steeds meer op zoek naar 
mooie, spannende en aangrijpende kinderboeken met als doel om alle kinderen aan 
het lezen te krijgen! Dit bedrag komt dus weer mooi van pas! 

file://///AMSDC1-NA-V520/Claudia.Domene$/Cached/My%20Documents/www.parkiet.org
mailto:info@parkiet.lucasonderwijs.nl
https://lucasonderwijs-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mboon_parkiet_lucasonderwijs_nl/EWMr6dQfUJBHvptgq0uqk_oBS31AsGchoGf6w9qrTeeARg?e=F2be3y


2 | Ouderinfo 
 

9 januari studiedag: 

Op 9 januari gaan we met het team verder met het onderwerp close reading. Dat is 
een manier van begrijpend lezen. We bieden de kinderen rijke teksten, waardoor er  
meer betrokkenheid is bij deze teksten. Dit leidt tot dieper tekstbegrip. Leerlingen 

hebben interactie met en discussie over de teksten. Wij koppelen deze teksten 
steeds meer aan onderwerpen waar we het over hebben in de klas. Zo krijgt het 
meer betekenis. De leerkrachten worden tijdens de lessen bekeken door een expert 
op dit gebied en zo kan iedere leerkracht zich weer verder ontwikkelen.  

 
 
Een terugblik naar Sint 
Wat fijn dat Sinterklaas weer bij ons op school aan kon komen. Hij was de weg even 
kwijt, maar gelukkig kwamen Sint en Piet juf Monica tegen op de scooter en kon Piet 
mee achterop naar school. Ook leuk dat er ouders bleven om de Sint te onthalen. 

De kinderen van de groepen 1/2 t/m groep 4 hadden een gezellige viering in de 
gymzaal. Alle groepen deden een optreden voor Sinterklaas en Sinterklaas zong 
daar zelf ook nog een lied. Wat was een gezellig feest waarbij er hard werd 
gezongen en goed werd gedanst. Daarna kwam Sinterklaas langs alle klassen en 
vertelde hij wat over de leerlingen in de klas. In groep 5 t/m 8 werden de mooiste 

surprises uitgepakt. Wat was er goed geknutseld en mooi gedicht! Het was een 
ontzettend gezellige dag met elkaar. Op de website bij laatste nieuws ziet u een foto 

impressie. Wilt u de Sint ook horen zingen? Klinkt u dan op de volgende link. Sint die 
zingt filmpje 

 

Tussen 10 januari en 13 januari mee naar binnen. 
Kiest u ook een dag tussen 10 en 13 januari om gezellig mee naar binnen te lopen 
met uw kind? Wij vinden het gezellig om u te zien! 
 
Ouderraad bedankt!  Kunt u helpen vrijdag 16 december? 
In de tijd van Sint en Kerst zijn de ouders van de ouderraad onmisbaar voor ons als 
team. Ze nemen heel veel organisatie van ons over en ook de ouderborrel van kerst 

wordt door hen georganiseerd. Wat fijn dat we ieder jaar nog op hen kunnen 
rekenen. Er zijn ook wat nieuwe ouders bij de ouderraad gekomen. In het nieuwe 

jaar stellen we iedereen weer even voor. 
 
Met Sint hebben we als team een mooi gedicht gekregen vanuit de ouderraad, we 
sturen hem in de bijlage mee.  
 

Er waren ook wat ouders die hielpen met versieren voor kerst. Dat wordt heel erg 
gewaardeerd! Op vrijdag 23 december vragen we uw hulp voor het opruimen van de 
kerstversiering in de gangen. Indien u hierbij kunt helpen, wilt u dan mailen naar 
info@parkiet.lucasonderwijs.nl. We zoeken nog 3 ouders. 
 
 

VakantiepasClub kerstvakantie 

In de kerstvakantie is er van alles te beleven voor de leden van de VakantiepasClub. 

Dat is de gratis digitale VakantiePas voor de korte schoolvakanties. 

Doen: Sportievelingen kunnen boulderen bij de Campus of een hele dag spelen op 

het indoor strand van Lindobeach. Knutselaars kunnen een feest T-shirt maken of 

een winterhuisje. Filmliefhebbers kunnen naar Theater Dakota of bij One Planet een 

poolexpeditie meemaken. Muzikanten in de dop kunnen bij Beeld en Geluid onder 

meer leren hoe ze samples kunnen maken en songteksten schrijven. 

Deze en nog 16 andere activiteiten, gratis of met korting, staan op de website van 

de VakantiePas. 

Lid worden 

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op 

via www.vakantiepas.nl. 

Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 20 

activiteiten en kortingsbonnen. 
 
Belangrijke data: 

9 januari: Studiedag voor het team, kinderen vrij 
10 januari: eerste schooldag 
10-13 januari: kies een dag om met uw kind mee naar binnen te lopen. 
11 januari: Luizencontrole 
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