
 

 

Agenda 
 

Vrijdag 17 december 
Kersttruiendag 

 

Woensdag 22 december 

Kerstontbijt 
 

Donderdag 23 en vrijdag 24 december 
Studiedagen, alle kinderen al vrij 

Start kerstvakantie 
 

Maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari 
Kerstvakantie 

 

Donderdag 27 januari 
Studiedag, alle kinderen vrij 



 

Kersttruien en mondkapjes 

Inmiddels is alle Sintversiering opgeruimd en is de school al omgetoverd voor de Kerstperiode. 

Volgende week vrijdag 17 december is het ‘foute kersttruiendag’. Trek je allerleukste kersttrui aan 

en voor de groepen 6 t/m 8: vergeet ook je schone mondkapje niet! We zien elke dag kinderen die 

(herhaaldelijk) geen mondkapje meenemen van thuis. Dit is voor school een kostenpost waarvan 

we het geld liever investeren in leermiddelen voor de kinderen. Helpen jullie je kinderen mee om 

elke dag naast een gezond gevulde broodtrommel een schoon mondkapje te leggen? 

Zelftesten 

Vandaag hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 vier zelftesten per kind mee naar huis gekregen. 

Dit is voldoende om te testen tot aan de kerstvakantie. Graag één zelftest apart houden, zodat de 

leerlingen ook in januari even kunnen testen voor terugkomst naar school. 

Kerstontbijt 

Normaliter is het kerstdiner op de Willemspark een feestelijk avondgebeuren maar helaas 

kan dit door de huidige restricties niet plaatsvinden in de avond. We zijn ontzettend blij dat 

we dit feestelijk moment op een andere manier toch kunnen vieren op school (een 



 

kerstontbijt o.a.) en zo herinneringen kunnen maken met groot en klein. 

Vandaag klonken voor het eerst de gezellige klanken van het WP-Kerstkoor door het 

schoolgebouw. Hartelijk dank aan de muzikale ouders die onze muziekjuf Paula hierbij 

ondersteunen. 

Graag vragen wij jullie ouders om voor het kerstontbijt op woensdag 22 december zelf een 

kerstverrassingsontbijt ingepakt mee te geven aan jullie kind(eren). Samen op school 

ontbijten is namelijk gewoon bijzonder. 

 

En als wij dan aandacht voor elkaar hebben, is het natuurlijk ook een mooi moment om stil 

te staan bij onze medemens. We hebben net Sint gevierd, waarbij we mooie, nieuwe 

spelletjes, knutselspullen en sportspullen hebben gekregen, waar weer een plekje voor 

gezocht gaat worden in de kasten. Helaas heeft niet iedereen zoveel geluk. We willen jullie 

dan ook vragen om dit jaar niet in de buidel te tasten, maar de kasten in te duiken op jacht 

naar speelgoed waar de kinderen niet meer (zoveel) mee zullen spelen (maar dat nog wel 

goed en leuk is) nu er allemaal mooie nieuwe spullen zijn. Het gevonden speelgoed gaan 

we doneren aan: Speelgoedbeurs Den Haag. Deze organisatie zamelt speelgoed in en 

plaatsen dit in hun winkel aan Westeinde 125A. Hier kunnen kinderen met een 

ooievaarspas en hun ouders terecht om twee keer per jaar een cadeau uit te zoeken, voor 

bijvoorbeeld verjaardagen en feestdagen. Het gedoneerde speelgoed mag gewoon 

meegenomen worden de klassen in en de leerkrachten zullen er dan verder zorg voor 

dragen. 

Gymschoenen 

We zien dat er teveel kinderen nog steeds geen gymschoenen aan hebben tijdens de gym. 

Gelukkig is het bijna kerstvakantie en is er tijd om een paar gymschoenen te regelen en wie 

weet kan de kerstman wel een paar in de juiste maat brengen. Vanaf januari zullen we hier 

strikt op gaan toezien in verband met de veiligheid. Vanaf dan geldt: geen gymschoenen bij 

je dan kun je helaas niet meedoen met de gymles bij meester Thijs.  

Team 

We zijn er trots op dat we er samen, bijna elke dag, voor hebben kunnen zorgen dat de 

kinderen op school opgevangen konden worden. We hebben in een aantal groepen te maken 

gehad met meerdere kinderen en soms ook leerkrachten die thuis waren vanwege corona of 

de ‘gewone’ griep. Graag willen we het hele team bedanken voor hun inzet en hun 



flexibiliteit voor het onderwijs op school, maar ook dat zij het weer mogelijk hebben 

gemaakt dat er elke dag online taken te vinden waren. Super. Ook willen we de ouders graag 

bedanken die met ons samengewerkt hebben om het delen van informatie zo goed mogelijk 

te laten verlopen en voor het begrip en de waardering die velen hebben getoond naar de 

leerkrachten van hun kind. Uiteraard missen wij jullie in de school en hopen we jullie in de 

nabije toekomst weer te kunnen verwelkomen. 

Groep 2 

Onlangs hebben we vernomen dat Juf Mirella’s herstel gestaag en goed verloopt. Het is 

belangrijk dat de opbouw voorzichtig gebeurt. Op dit moment ziet het er helaas naar uit dat 

Juf Mirella in januari nog niet kan starten op school. Juf Helen en Juf Marieke zullen 

voorlopig in groep 2  blijven i.v.m. de continuïteit voor de kinderen.  

Groep 1-2 

Omdat dit alles impact heeft op onze formatie en we in januari een kleuterklas gaan 

splitsen, zijn er enkele verschuivingen nodig binnen het team. Continuïteit voor de 

leerlingen staat hierbij voorop. Dit betekent dat we nu geen leerkracht(en) hebben voor de 

nieuwe groep 1-2 en dat daarom er een vacature uitstaat voor een leerkracht onderbouw op 

Meesterbaan en via een andere externe partij. Mochten jullie zelf nog in je 

netwerk enthousiaste juffen of meesters weten, deel vooral onze vacature met hen.  

Groep 3 

Juf Ellenoor zal vanaf januari ouderschapsverlof opnemen. Zij gaat met haar gezin op reis 

en zal daarna met zwangerschapsverlof gaan. Wij feliciteren haar met haar derde 

zwangerschap! Juf Marieke zal op de maandagen vanaf januari in groep 3 lesgeven, heel 

fijn! 

Groep 4 

Juf Roshni zal na 28 weken zwangerschap niet meer voor de groep mogen staan i.v.m. de 

coronaregels. Dit is vanaf de tweede schoolweek na de kerstvakantie. Zij kan dan wel extra 

hulp blijven geven aan de kinderen. Juf Hester zal vanaf deze periode op de vrijdagen voor 

deze groep staan. Meester Coen zal vanaf deze periode tijdelijk op woensdag en donderdag 

in groep 4 invallen. 

Groep 7 

Vanaf medio januari zal Juf Elske, die ook werkzaam is op de HSV Nassaulaan, op vrijdagen 



 

in groep 7 beginnen (omdat Juf Hester volledig naar groep 4 zal gaan). Welkom op de 

Willemspark! 

Groep 8 

Juf Janneke mag ook na 28 weken zwangerschap niet meer voor de groep staan. Vanaf 

januari zal daarom Juf Elske ook de compensatie- en werkdrukdagen voor Meester Harm 

vervangen. 

 


