
december 2022 

    info@obspca.nl                                       070-3019586                                                   en   

DE VREEDZAME SCHOOL 
Binnenkort starten wij weer met een nieuw blok van 
DVS. Deze heet: We hebben hart voor elkaar. In de bij-
lage vindt u de nieuwsbrief.  
Binnen onze school worden dagelijks lessen gegeven 
van DVS. We starten vaak met een ‘binnenkomer’, een 
activiteit die de les van die dag inleidt. Wat wij vooral 
belangrijk vinden, is dat wij een gemeenschappelijke 
taal spreken als school en dat er door alle kinderen de-
zelfde stappen worden gebruikt om bijvoorbeeld een 
conflict op te lossen of uit te praten. Om te laten zien 
hoe, vindt u hier in de bijlagen het stappenplannetje 
van. Zo kunt u zien wat wij onder andere trainen in 
school.  
 

SINTERKLAAS 
Op 25 november heeft u een update gekregen over 
Sinterklaas. Daarin kon u lezen wat er tot nu toe alle-
maal is gebeurd en wat wij verwachten van 5 decem-
ber. De kinderen zijn die dag om 12.30 uur vrij. Ze lun-
chen thuis.  
 

TSO 
De leerkrachten houden zelf toezicht op het plein tij-
dens de TSO. Op deze manier is er zoveel mogelijk rust 
en gelijkmatigheid tijdens de middagpauze gewaar-
borgd. Wel blijven wij op zoek naar een permanente 
oplossing met mogelijk een externe partij. Het pro-
bleem is, dat hiervoor de kosten die wij dan moeten 
doorberekenen erg hoog zijn. Maar.. we blijven zoe-
ken! 

 
Wij merken overigens dat er kinderen zijn die na hun 
lunch thuis al rond 13.00 uur naar school komen. Het 
hek gaat voor hen pas iets voor 13.15 uur open en dat 
betekent dat er soms kinderen zijn die spelletjes als 
tikkertje of iets anders op de straat spelen. Dit zorgt 
nogal eens voor gevaarlijke situaties. Wij vragen u dan 
ook, om thuis etende kinderen niet te vroeg naar 
school te sturen.  
 

KERSTDINER EN -MARKT 
Op woensdag 21 december hebben wij een kerstdiner 
van 17.00-18.15 uur. Hiervoor nodigen wij iedereen uit 
zelf iets lekkers te maken! De leerkrachten coördine-
ren het eten in de klas en de verdeling van wat meege-
bracht kan worden.  
 
Tijdens het diner bent u van harte welkom om op 
school te wachten. Om 17.00 uur start er namelijk een 
gezellige kerstmarkt. Deze duurt tot 19.30 uur en 
wordt georganiseerd door de or, bij slecht weer bin-
nen. Er start om 17.30 uur een leuke kerstattractie, 
waar u alleen of met uw kind gebruik van kunt maken! 
Verder zijn er wat hapjes, drinken en leuke dingetjes 
om te kopen. Hiervoor wordt een klein prijsje ge-
vraagd, dus neemt u vooral kleingeld mee. Ook zal er 
een donatie-pot staan voor een goed doel: een 3D-
printer voor de school! Binnenkort meer! 
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BIBLIOTHEEK  - OPROEP!! 
Het was een klus, maar inmiddels zijn alle boeken in 
de nieuwe bibliotheek ingescand en klaar voor ge-
bruik. Tot de kerst gaan wij dit eerst via de leerkrach-
ten doen. Wanneer we weten dat alles goed werkt, 
mogen leerlingen zelfstandig boeken komen lenen om 
in de klas te lezen. Daarvoor hebben wij een vrijwilli-
ger nodig. Vindt u het leuk om eens per week een 
poosje te helpen bij de boeken-uitleen? Stuur dan een 
berichtje naar a.sandberg@obspca.nl (Annet -adjunct). 
We zouden het fantastisch vinden om met een paar 
vrijwilligers een mooie leesstimulans te geven door 
een echte boeken-uitleen op onze school! 
 

KORT 
-In de bijlage vindt u een stukje vanuit de mr. 
-Parkeert u in de vakken? Zo blijft naar school komen  
 veilig en wonen prettig in onze wijk! 
-Wie heeft lege groentenpotjes? Deze willen wij graag  
  beplakken om het plein tijdens de kerstmarkt te ver- 
  sieren. Lever ze in bij juf Annet (directiekantoor). 
-Rond 16 december komt er een extra nieuwsbrief. 
-Blijft u niet te lang staan voor de ramen van de kleu- 
  ters? We zien soms veel ouders wachten tot de kin- 
  deren in de kring zitten, dit kan wat vertragend wer-  
  ken, we willen graag vlot starten ’s morgens met  
  onze leuke lessen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHINEES NIEUWJAAR 
Op vrijdag 27 januari vieren wij het Chinees Nieuwjaar. 
Dit wordt een feestelijke culturele dag! Misschien her-
innert u dat vorig jaar in die periode met veel succes 
en plezier het culturele feest na de Ramadan is ge-
vierd. Wij maken hier een jaarlijks terugkerend feest 
van, waarin steeds weer een ander cultureel aspect 
centraal staat. Wij kunnen onze kinderen een rijke cul-
turele leeromgeving bieden en daar maken wij gebruik 
van! In de brief van 16 december meer.   
 

LEERLINGENZORG 
Vorige week is onze intern begeleider Lizette Ouds-
hoorn met zwangerschapsverlof gegaan. Haar werk-
zaamheden zijn intern verdeeld. Dit wordt gecoördi-
neerd door Annet Sandberg. Natuurlijk blijft de leer-
kracht van uw kind altijd het eerste aanspreekpunt. 
Wanneer er zorgen zijn, zal deze contact met Annet 
opnemen, eventueel samen met u. Lizette keert na de 
meivakantie terug. We wensen haar veel geluk tijdens 
deze mooie tijd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data december: 
 

-Sintviering   05-12 
-OR en MR 08-12 
-kerstdiner en kerstmarkt 21-12 
-margedag 23-12 
-kerstvakantie 23-12 t/m 9-1 
 

-studiedag 9-1 
 

 
  

 


