
 
Nieuwsbrief 15 december 2022 
 
Herhaling Kerstprogramma 

Kersttruien en kapsels. 
Op woensdag 21 december mogen alle kinderen met een kersttrui/ kerstkapsel naar school 
komen.  
 
Kerstdiner 
Op donderdagavond 22 december hebben wij ons jaarlijks kerstdiner. Van 17 
45 tot 18.45 uur. U mag uw kind tussen 17.30 en 17.45 uur naar binnen brengen via de 
hoofdingang.  
 
De kinderen zullen in de week voorafgaand met de klas een menu bedenken en deze in 
delen op papieren kerstballen schrijven. Op donderdag 15 december na 15.00 uur kunnen 
ouders/verzorgers met hun kind een kerstbal van het raam bij de klas halen om te maken/ 
kopen. Plakt u deze bal ook op het folie of deksel van het gerecht dat u heeft gemaakt, zo 
komt alles in de goede klas terecht. Wilt u hierop ook vermelden of uw gerecht halal 
is? Kinderen die door een dieet niet met de klas mee kunnen eten, krijgen hun eigen bal mee 
voor een gezellig gevuld bordje.  
 
Kerstborrel voor de ouders. 
Wij nodigen u uit op het grote plein bij de hoofdingang om tijdens het kerstdiner een drankje 
te nuttigen. We zorgen voor een gezellige kerstsfeer en bijbehorende muziek. We zien u 
graag om even bij elkaar te komen terwijl de kinderen in de klas hun diner hebben. Om 
18.45 uur kunnen de ouders de kinderen weer bij de klas ophalen.   
 
Kerstviering 
Op vrijdag 23 december is er in de speelzaal voor de kinderen een kerstviering waarin de 
laatste advent kaars wordt aangestoken. Om 12.00 uur is de hele school vrij.  
 
Financiële mogelijkheden 

De voorbereidingen zijn zoals u leest in volle gang. Eindelijk kunnen we weer een kerstdiner 
met de kinderen houden. We kijken er naar uit! 
Er is een oproep gedaan, waarbij u iets te eten kunt maken en zo een bijdrage te leveren aan 
het kerstdiner. 
Maar we beseffen ons ook dat er veel gezinnen zijn die hier niet de financiële mogelijkheden 
voor hebben. Voelt u zich dan ook niet verplicht iets bij te dragen, want wij vullen het diner 
als school aan. Elk kind kan zo heerlijk eten, of er nu iets is meegenomen of niet. 
We benadrukken ook niet naar de kinderen wie wat heeft meegenomen, het wordt gewoon 
gedeeld met de klas. Misschien bent u ook wel in de positie dat u meer wilt of kunt 
meegeven, zodat iemand anders dat niet hoeft te doen. Daar zijn we uiteraard ook blij mee 
en helpen we elkaar! 
Niets is verplicht en iedereen is van harte welkom. Kerst vieren we samen! 
 
  



Juf Annabel  

Beste ouders, 
 
Misschien hebben jullie het al vernomen, maar de 
kinderen hebben afgelopen maandag een speciale 
gymles gehad. Ze gingen een puzzel maken, maar 
moesten beloven het geheim te houden tot iedereen de 
puzzel had opgelost. Uiteindelijk mochten ze dit 
gezamenlijk roepen toen ik had afgeteld. En daarna 
werd ik overspoeld met vragen!  
 
Maar het is dus waar: ik ben zwanger en ik ben in juni uitgerekend. Mijn vriend en ik zijn erg 
blij dat we een kindje verwachten. 
 
Groetjes Juf Annabel 
 
Activiteit bibliotheek  
In de kerstvakantie organiseert de bibliotheek Forum Zoetermeer weer een superleuke 
kerstactiviteit. 
Illustrator, kunstenaar en kunstdocent Gina geeft een workshop manga’s maken. Zij zal jou 
zeker ook inspireren om van jou een manga-illustrator te maken! 
  

• Donderdag 5 januari 13:00 – 14:00 (8-12 jaar) 
• Donderdag 5 januari 15:00 – 16:00 (12+) 

  
Geef je snel op voor deze toffe workshop!! 
  
Meld je wel even aan door een mailtje te sturen naar leonie.vanmil@bibliotheek-
zoetermeer.nl , en vergeet niet je naam, leeftijd, telefoonnummer en in welke groep je mee 
wilt doen, erbij te vermelden. EN natuurlijk is deze workshop helemaal gratis voor jou! 
  
Oproep ondernemers 
Om alle kinderen gelijke kansen te bieden, organiseren wij op verschillende Unicoz scholen 
uitdagende activiteiten na schooltijd. Hiervoor zijn wij op zoek naar ondernemers/aanbieders 
die dit aanbod kunnen verzorgen. Ben jij of ken jij iemand die workshops kan geven op het 
gebied van wetenschap & techniek, creativiteit, muziek, sport, koken of iets anders aan 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar? Dan gaan wij graag de samenwerking met jou aan! Dit kan 
op één van onze scholen of op onze eigen locatie (omgeving Zoetermeer). 
  
Voor meer informatie of aanmelden: bredeschool@unicoz.nl of neem een kijkje op onze 
website bredeschool.unicoz.nl. 
  
Piezo Talentacademie Oosterheem  
Na de Kerstvakantie starten we met beroepen in de sector Techniek. 
 Alles om ons heen heeft te maken met techniek. 
 en jij benieuwd of je talent hebt voor techniek en welke beroepen er allemaal mogelijk zijn?  
Ga dan met ons mee op ontdekking…  
Wanneer?  
Elke dinsdag 10 januari t/m 21 februari 2023, van 15.30 – 17.30 uur (7x totaal)  
Aanmelden  
Ben jij tussen de 9 en 14 jaar? Meld je snel aan via de website link hier onder: 
https://stichtingpiezo.nl/projecten/piezo-talentenacademie/  
Meer informatie  
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Wendy Moerman talentenacademie@stichtingpiezo.nl 06 800 555 83  
Locatie Piëzo TalentenAcademie  
Oosterheem: Zanzibarplein 21 
 
Vuurwerkshow  
Dit jaar is er voor het eerst een grote vuurwerkshow voor kinderen. 
Kom op zaterdag 31 december om 19.00 uur naar de Markt. Geniet 
met het hele gezin van een spectaculaire vuurwerkshow. Er is muziek, 
een jaaroverzicht op videoschermen en een speciaal aftelmoment. 
Kinderen krijgen een gratis schuimrubberen ledstick, zolang de 
voorraad strekt.  Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf het Dobbe-
eiland. Om middernacht is er ook een vuurwerkshow op de Markt om 
gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. Daar is iedereen natuurlijk ook 
van harte welkom. 
De twee vuurwerkshows maken onderdeel uit van een heel pakket aan 
maatregelen, dat de gemeente neemt om de jaarwisseling voor 
iedereen plezierig en veilig te laten verlopen met zo min mogelijk schade 
 
 


