
 
Nieuwsbrief 1 december 2022 
 
 Sinterklaas 
Op maandag 5 december komt de Sint onze school bezoeken. Alle kinderen verzamelen op de 
normale tijd in hun eigen klas en zullen daarna gezamenlijk naar het grote plein komen. 
Ouders/verzorgers zijn welkom deze aankomst bij te wonen. Wel vragen wij u achter de kinderen 
plaats te nemen en daar te blijven zodat de kinderen allemaal goed zicht hebben op de Sint. Wilt u 
kleine broertjes/zusjes bij u houden en niet tussen de kinderen door laten lopen? Nadat de kinderen 
naar de klas zijn is er een moment om de Sint te begroeten voor de kleine kinderen.  
 
Na de aankomst is er voor groep 1,2 en 3 van 9.00- 9.30 uur een viering in de grote gymzaal. Voor 
groep 4 en 5 is dit van 9.45- 10.10 uur. De ouders van deze leerlingen zijn ook welkom in de gymzaal. 
Wacht u even met naar binnengaan totdat de leerlingen binnen zijn. Wij verzoeken u kinderwagens 
zoveel mogelijk thuis te laten, mocht dat niet lukken kunt u deze in kleedkamer 1 zetten. Ze mogen 
niet mee de zaal in. Ook vragen wij u in de gymzaal achter de kinderen plaats te nemen. In verband 
met privacy mogen er geen foto's gemaakt en gedeeld worden deze dag We begrijpen dat foto's leuk 
zijn, dus zorgen wij dat er foto's worden gemaakt en deze via Parro met u worden gedeeld.  
 
Groep 6, 7 en 8 hebben inmiddels een brief en geld voor het dobbelspel meegekregen. Zorgt u er 
met uw kind voor dat vrijdag 2 december de cadeautjes ingepakt op school worden ingeleverd.  
 
Geeft u deze dag gewoon een tussendoortje en lunch mee? Alle kinderen zijn vanaf 14.00 uur vrij.  
 
Kinderen die ziek zijn op 5 december kunnen via een Teams-link de Sintviering in de gymzaal 
bijwonen. Op 5 december zal deze link via Parro gedeeld worden. 
 
Themaochtend rekenen  
Op donderdag 8 december van 08.45-09.30 uur bent u van harte uitgenodigd in de teamkamer om 
de thema-ochtend bij te wonen met deze keer het thema ‘rekenen’. Ik zal u wat vertellen over het 
rekenonderwijs bij ons op school. 
Wat bieden we de kinderen aan, hoe vaak rekenen we?  
 
Zie ik u op 8 december? 
 
Juf Jacqueline  
 
Afscheid Leonie  
Beste ouders, 
Ik werk alweer een aantal jaren met veel plezier op de Touwladder. 
Toch heb ik na heel lang twijfelen besloten om een nieuwe uitdaging op een andere school aan te 
gaan. 
Mijn nieuwe school heeft een andere kijk op het onderwijs waar ik me graag verder in wil verdiepen. 
Bedankt voor alle vertrouwen en gezelligheid die ik de afgelopen jaren heb gekregen van jullie als 
ouders. 
Met vriendelijke groet,  
Leonie 
 
 
 



Formatie na de kerstvakantie  
Beste ouders/verzorgers,  
 
Zoals u hierboven gelezen heeft gaat juf Leonie ons verlaten. Dit vinden wij natuurlijk erg jammer, 
maar gunnen haar ook deze nieuwe uitdaging!  
Het afscheid van juf Leonie heeft voor de nodige verschuivingen gezorgd in de formatie.  
Wij zijn blij u te kunnen vermelden dat Lynn vanaf vandaag gestart is bij de kleuters.  
Zij zal vanaf maandag 12 december de juffrouw zijn op de maandag in groep 1 / 2 A. Dit betekent dat 
juf Stephanie maandag 5 december afscheid neemt van de groep.  
Juf Lynn zal tijdens het zwangerschapsverlof van juf Jorieke 5 dagen in groep 1/ 2 A staan. 
 
In de bijlage vindt u de overige wijzingen in de formatie.  
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.  
Directie KC de Touwladder 
Stephanie Buchholz en Sylvia de Kuijer 
 
Lichtjesparade Dorpstraat  
Dinsdag 13 december wordt om 19.00 uur de kerstboom op de Dobbeplas door Burgemeester 
Bezuijen ontstoken. Na het ontsteken van de lampjes in de boom zal de lichtjesparade naar 
Kaarsjesavond in de Dorpstraat vertrekken. Verzamelen bij de kerstelfjes. Kinderen kunnen met 
zelfgemaakte creaties, zols verlichte fietsen, skelters, steppen, zichzelf of andere versiering, 
meelopen tijdens de route door de Dorpstraat. 
Aanmelden voor de lichtjesparade kan door vanaf 28 november t/m 12 december een nummer op te 
halen bij 't DIerenparadijs, Dorpstraat 136. Dit nummer moet tijdens de lichtjesparade zichtbaar 
bevestigd zijn, zodat de jury de creaties kan beoordelen.Er zullen 5 prijswinnaars zijn. Deelname aan 
de lichtjesparade is gratis. De prijsuitreiking zal 17 december plaatsvinden. 
 
Fun & Movement day 
Op zaterdag 3 december presenteert Stichting Team Kanjers Fun & 
Movement het eerste grote evenement waar kinderen centraal staan. 
Een onvergetelijke middag vol met sport, spel, plezier, muziek, 
springkussens, knutselen, schminken, glittertattoo ‘s, food, drinks en 
nog veel meer. 
Buiten dat alles is er ook nog een supergave Surprise Act. 
Kortom, een middag waar kinderen nog lang over zullen napraten. 
Het evenement vindt plaats in de sportzaal aan de Groen-Blauwlaan 121 
in Rokkeveen. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Zanger 
Benjamin Gouweleeuw, DJ Next Generation en HoBi Partyverhuur. 
Seminar Leiders voor de toekomst 
 
 


