
Belangrĳke data:
9 dec
14 dec
22 dec
23 dec
26 dec t/m     
 6 jan
9 jan

Studiedag (leerlingen vrij)
HGPD
Kerstdiner en kerstmarkt
Inloop tot 10:00 uur
Kerstvakantie

Nieuwjaarstoost

Mededelingenblad
D E C E M B E R  2 0 2 2

Algemeen
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij het laatste mededelingenblad voor de kerstvakantie. Wat vliegt de tijd toch.
Inmiddels is de decembermaand aangebroken. In dit mededelingenblad daarom vooral aandacht
voor het sinterklaas- en kerstfeest.

Bij het schrijven van dit mededelingenblad is het sinterklaasfeest op de Schuttevaer nog in volle
gang en kijken we uiteraard vol verwachting uit naar een gezellig sinterklaasweekend.

Begin volgende week gaan we de school langzaam onderdompelen in kerstsfeer. Overal versieringen
in de school en natuurlijk ook versierde bomen en lichtjes in de klassen. 
Tijd voor gezelligheid en ook even tijd voor bezinning zo aan het eind van het jaar. 

We wensen iedereen hele fijne, feestelijke en sfeervolle dagen toe in deze donkere dagen van de
decembermaand.

Team Schuttevaer

Nieuws vanuit de OR
Met ingang van november is Kim Bril, moeder
van Fleur in groep 2, lid geworden van de
ouderraad. 

De afgelopen maand heeft de ouderraad Sint
en Piet geholpen: het inrichten van een
logeerplek voor de Sint op school, wat lekkers
in de schoenen doen, de aanschaf van de
cadeautjes voor groep 1 t/m 4 en natuurlijk bij
het sinterklaasfeest vandaag. De ouderraad
vond het weer erg leuk om zo de sinterklaas-
pret op school te vergroten.  

Heeft u vragen of opmerkingen voor de
ouderraad? U kunt altij dcontact opnemen
via orschuttevaer@gmail.com of een
berichtje achterlaten in de brievenbus in de
centrale hal op school. 

Keeten 2
4417 CD Hansweert
0113-381945
schuttevaer@prisma-scholen.nl Het volgende mededelingenblad wordt verwacht op vrijdag 13 januari.

Bĳlage:
BeweegPret 

Wist u dat...
De ouderraad flink hun best heeft gedaan
om de school helemaal in Sinterklaassfeer
te brengen met alle versieringen. Het er
daarom zo mooi en gezellig uitziet in onze
school. 

Wanneer Sinterklaas weer terug richting
Spanje gaat, de ouderraad vervolgens alles
weer gaat opruimen om alles sfeervol in te
richten en versieren voor Kerstmis.

Wij op de Schuttevaer ook aandacht
besteden aan het vieren van de
Adventsperiode. In de 4 weken
voorafgaand aan Kerstmis steken wij
iedere week een kaars aan van de
Adventskrans. Hiervoor komen we samen
met alle kinderen bij elkaar in de hal van
de school.

Er vanaf 30 november een groep
BeweegPret voor kinderen van 4 t/m 8 jaar
start in Kapelle. Hier worden kinderen
begeleidt die fitter willen worden,
motorische problemen hebben of die af
willen vallen door kinderfysiotherapeut
Yasmine Ooteman. De lessen zullen vrolijk
en sportief zijn, volledig afgestemd op het
kind. Zie de flyer in de bijlage voor meer
informatie.

Mad Sience
We op maandagochtend 21 november voor
de kinderen van groep 3 t/m 8 samen met bs
de Eendracht de Mad Science
introductieshow hebben gehad bij ons op de
Schuttevaer. 
Na afloop hebben de kinderen allemaal een
flyer meegekregen. Er zich ondertussen al
leerlingen hebben aangemeld voor de Mad
Science workshops.
De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich
nog steeds opgeven voor Mad Science
workshops na schooltijd. 
Deze wetenschap en techniek workshops
starten vanaf dinsdag 13 december om 14.30
uur op onze school gedurende 6 weken bij
voldoende deelnemers. Heb je interesse, en
mag je van je ouders/ verzorgers meedoen,
vergeet je dan niet op te geven voor volgende
week.

Kerstdiner en kerstmarkt
Donderdag 22 december vindt onze kerstmarkt
van 18:30 uur tot 20:00 uur plaats op het
schoolplein (bij droog weer). Voorafgaand aan de
markt willen wij samen met de leerlingen eten
op school van 17:00 uur tot 18:30 uur. Meer
informatie volgt later via Parro.

Nieuwjaarstoost
Na de kerstvakantie willen wij op maandag 9
januari  om 8:30 uur het nieuwe jaar inluiden
met een nieuwjaarstoost. Hierbij nodigen wij alle
leerlingen en ouders/verzorgers uit om met ons
mee te toosten!

Inloopochtend 23
december
Op de laatste schooldag voor de kerstvakantie,
vrijdag 23 december mogen alle leerlingen
uitslapen en iets later op school starten deze dag.
De avond ervoor hebben we kerstmarkt tot 20.00
uur. Op vrijdagochtend worden alle kinderen
vanaf 10.00 uur op school verwacht. Uiterlijk om
10.15 uur moeten alle kinderen aanwezig zijn en
start het lesprogramma voor de rest van de
ochtend zoals gebruikelijk tot 12.30 uur.

Aansluitend daarop begint de kerstvakantie voor
iedereen. Wanneer deze gewijzigde aanvangstijd
van de schooldag voor u problemen mocht
geven, kunt u hierover contact opnemen met de
leerkracht van uw kind(eren).

mailto:orschuttevaer@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057648871291&rf=474114475993557
https://schuttevaer-hansweert.nl/
https://drive.google.com/file/d/1qoQGEki6h7LCoxbm85fZUVA55jn79we8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qoQGEki6h7LCoxbm85fZUVA55jn79we8/view?usp=share_link

