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nieuwsbrief 3                donderdag 1 december 
  

 
Lupinenstraat 13, 6942 VA Didam  Tel 0316-223286 

                                                       

 
 
Welkom op school  
Adam Al Terh is gestart in groep 1-2A. 
We wensen je een fijne tijd bij ons op school! 
 
Babynieuws 
Op 4 november heeft Daniël Merach een zusje gekregen: Eden 

Van harte gefeliciteerd! 
 
KiVa 
Thema 4. 
De eerste periode van het schooljaar zit erop. Inmiddels hebben de kinderen met 
Kiva ook steeds meer geleerd. De komende periode zal de onderbouw bezig zijn 
met het thema ‘Iedereen is uniek’. Onderling zijn een heleboel dingen hetzelfde, 
maar toch is iedereen uniek! Iedereen om je heen is waardevol op zijn of haar eigen 
manier en mag er zijn.  
 
In de bovenbouw gaan we ons verdiepen in plagen, ruzie of pesten. We weten 
inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep. De kinderen oefenen 
met het verschil tussen plagen en pesten en herkennen het verschil tussen lachen en 
uitlachen. Als je gepest wordt, is het belangrijk dit te vertellen aan de groep of een 
volwassene. Samen houden we onze groep prettig, samen zullen we ervoor zorgen 
dat het stopt!  
 
Kinderpostzegels 
Groep 8 heeft in september Kinderpostzegels verkocht en wel voor het bedrag van 
 € 3.685,72. Wat een geweldig resultaat!  
 
Sinterklaasviering 
Maandag 5 december komt Sinterklaas onze school bezoeken. De kinderen mogen 
die dag eerst hun tas binnen brengen. Daarna komen de kinderen weer naar buiten 
en verzamelen zich bij hun eigen klas om Sint te ontvangen.  
Ouders kunnen buiten het hek ook wachten op de Sint, waarbij we vragen om de 
ingang van de poort vrij te laten, zodat de kleintjes Sint ook goed aan zien komen.  
 
 

Agenda: 

5 december: Sinterklaas komt op 

school 

6 december: studiedag: alle 

kinderen vrij. 

7 december: 2e adventsviering 

12 december: 3e adventsviering 

22 december: kerstviering van 17.30 

uur tot 19.00 uur 

23 december: studiedag. Kinderen 

vrij! Vakantie begint. 
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Kinderen nemen hun eigen drinken en eten mee voor die dag. Van de Oudervereniging krijgen 

ze die dag nog iets lekkers en nog wat te drinken. 
Om 14.15 uur kunnen de kinderen naar huis. 
 
Advent en Kerstviering 

Afgelopen maandag 28 november zijn we gestart met de adventsvieringen op ons binnenplein. Op woensdag 7 
december vieren we de tweede adventsviering en op maandag 12 december is de derde viering. De laatste viering is 
de kerstviering en deze vindt plaats in de eigen klas. 
 
Op donderdag 22 december vieren we het kerstfeest met een viering en een kerstbuffet in de eigen groep van 17.30 
uur tot 19.00 uur. Voor het kerstbuffet willen we u vragen om thuis hapjes/gerechtjes voor de kinderen van de groep 
te maken! Vanaf 12 december hangt er in elke groep een lijst waarop u kunt aangeven welke (kleine) hapjes u maakt. 
Op donderdagavond staan de tafels mooi gedekt met bordjes, bekers en bestek. Als u uw kind(eren) vanaf 17.20 uur 
naar binnen brengt, kunt u de hapjes meebrengen en op de gereedstaande tafels zetten. Zo wordt het dan een 
heerlijk kerstbuffet. 
 
Het kerstbuffet zal kort onderbroken worden: iedere groep gaat dan voor een stralende verrassing naar buiten met 
de eigen leerkracht(en). De viering duurt tot 19.00 uur. De ouders van groep 1-2A, groep 1-2B en groep 3 kunnen hun 
kind dan in de klas ophalen. De kinderen uit de andere groepen komen zelf naar buiten.  
Voor de ouders is er tijdens de kerstviering van de kinderen een gezellig samenzijn op het schoolplein, georganiseerd 
door de oudervereniging. De uitnodiging hiervoor wordt volgende week meegegeven. Het bijbehorende strookje 
kunt u invullen en inleveren bij de 
leerkracht van uw oudste kind. 
 
Bedankje 
Zo aan het einde van dit kalenderjaar willen we even stilstaan bij alle mensen, die ons op allerlei manieren hebben 
geholpen op wat voor wijze dan ook. Een bedankje is dan zeker op de plaats. We denken hierbij aan het bestuur, de 
medezeggenschapsraad, de oudervereniging, het decoratieteam, de werkgroep van de hoofdluis, de ouders die 
betrokken zijn bij het maken van de verteltassen, ouders die helpen bij Boekenpret en ouders en grootouders die 
rijden bij de activiteiten die buiten de school plaatsvinden. 
Op vele momenten wordt een beroep op jullie gedaan en wij zijn daar als school erg blij mee. Alles 
natuurlijk met één doel: de leerlingen een onvergetelijke basisschool periode geven! 
Bedankt daarvoor! 
 
Schoolfoto’s 
U heeft nog de mogelijkheid om schoolfoto’s te bestellen met korting. Schoolfoto.nl heeft de kortingsactie verlengd 
tot 23 december!  
 
Bericht vanuit de Oudervereniging 
Hallo allemaal, daar zijn we weer! 
Traditiegetrouw is november/december voor ons een drukke tijd, met veel leuke 
activiteiten. Er zijn daarom 
ook verschillende dingen te melden. 
Laten we beginnen met het bedanken van alle kinderen die hebben meegewerkt 
aan ons geheime project.  
We kunnen er verder hier natuurlijk niets over zeggen, maar we zijn echt superblij 

met hoe goed jullie allemaal jullie 
best hebben gedaan! Ook de 
papa’s en mama’s die hebben geholpen natuurlijk heel erg bedankt! 
 
Dan is het natuurlijk niemand ontgaan dat de Sint weer in het land is. 
Ook op de Albert Schweitzerschool mochten de 
kinderen allemaal hun schoen zetten. Hoe leuk is het dan, als je de 
volgende dag op school komt en je ziet op het 
filmpje wat de Pieten ’s nachts allemaal hebben uitgespookt in 
school en in jouw eigen klas! Nu weten we eindelijk hoe het komt dat 
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het altijd zo’n rommeltje is nadat de schoenen gevuld zijn! We hopen dat jullie als ouders ook 
allemaal de tijd genomen hebben om het filmpje te bekijken, het is de moeite waard. 

 
De brievenbus op school waar de post voor de Sint in kan wordt door de 
kinderen goed benut. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat de mooie tekeningen, 
knutselwerkjes en verlanglijstjes allemaal bij Sinterklaas terecht komen. Door dit 
alles leven we natuurlijk steeds meer toe naar dat grote moment, als Sinterklaas 
op 5 december hopelijk ook onze school met een bezoekje zal vereren. 
 
 
 
 

We hebben ook een beroep op jullie gedaan voor glazen potjes voor Kerst. Hoe en wat precies willen we 
graag nog een beetje een verrassing houden, maar wat geen verrassing meer zal zijn is dat we heeeeeel 
veel potjes nodig hebben!! We zijn dan ook heel blij met alles wat jullie tot nu toe voor ons gespaard hebben, 
heel erg bedankt daarvoor. Inmiddels zijn we bijna op de helft, dus zeker op de goede weg maar we zijn er 
nog lang niet, dus ga vooral door met sparen!  
Als laatste nog een algemeen bericht. Als er opmerkingen of suggesties zijn, complimenten of opbouwende 
kritiek, dan kan dit altijd gemaild worden naar ons e-mailadres: oudervereniging@albertschweitzer.nl 
Binnenkort zal hiervoor in school ook een ideeënbus komen te staan, iedereen is van harte uitgenodigd om 
op die manier met ons mee te denken en een steentje bij te dragen. 
 
Liemers Kunstwerk! 
Zit je verlegen om een kerstcadeau? Dé kinderkomedie van het jaar komt naar 
Zevenaar! Pip en Pelle komen Het Musiater op z’n kop zetten. Samen met hun 
trouwe vriend Arie de Postbode zullen zij weer een knotsgek avontuur beleven. 
Misverstanden, gekke capriolen, verrassende wendingen, domme boeven en 
vooral heel veel hilariteit! Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een doldwaze 
komedie, die onvergetelijk is voor jong en oud! 
 
  
Zondag 15 januari 2023 
Aanvang: 14.00 uur 
Het Musiater – Warempel zaal - Zevenaar 
 
Kaarten: www.liemerskunstwerk.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 12 januari 

 

http://www.liemerskunstwerk.nl/

