
 
Nieuwsbrief 7 december  2022 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas heeft op 5 december KC de Touwladder bezocht en het was een superleuke dag. 
Alle kinderen hebben genoten van de leuke activiteiten en de kruidnootjes.  
Namens deze weg willen wij iedereen bedanken die ervoor heeft gezorgd dat het een geslaagd 
Sinterklaas feest is geworden voor alle kinderen.  
 
Meekijkweek rekenen 
In de week van 12 december  staat de meekijkweek rekenen gepland. 
Dit houdt in dat u op een bepaalde dag in die week bij uw zoon/dochter of kleinkind 1 les kunt 
meekijken. Deze keer zal dat een les zijn van rekenen 
Elke groep/ruimte heeft een moment gepland waarin u van harte welkom bent om mee te kijken. 
Hieronder volgen de data:  
- Groep 1/2 A; donderdag 15 december om 09.00 uur  
- Groep 1/2 B;. dinsdag 13 december om 08.45 uur 
- Groep 3; maandag 12 december om 09.00 uur 
- Groep 4;. Woensdag 14 december om 09.00 uur 
- Groep 5;  Woensdag 14 december om 09.00 uur 
- Groep 6;. Houd de Parro app in de gaten 
- Groep 7 en groep 8; donderdag 15 december om 09.00 uur 
Wij hopen u op bovenstaande momenten terug te zien in  
de klas(sen) van uw zoon/dochter of kleinkind(eren). 
 
Reminder: Aankomende donderdag 8 december is er de themaochtend rekenen. U krijgt hierbij 
informatie over hoe wij het vak rekenen geven op school.  Naar aanleiding van de informatie kunt u 
dit in de meekijkweek zelf ervaren!  
 
Kerst 
De Sint is maar net weer terug naar Spanje en de touwladder is al helemaal in kerstsfeer. Gisteravond 
hebben ouders de algemene ruimtes versierd en ook de klassen zijn vandaag voorzien van een 
kerstboom. Graag brengen wij u op de hoogte van ons 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.  
 
Cadeaubonnen Kerst  
Gewoonlijk verzamelt ‘ Stichting Iedereen Een Maaltijd’ boodschappen in om 
kerstpakketten uit te delen aan gezinnen in onze stad die het moeilijk hebben. 
Door omstandigheden lukt dat dit jaar niet en is het hun idee om cadeaubonnen 
uit te delen. Om deze cadeaubonnen uit te delen is er geld nodig. In deze tijd 
waarin alles duurder is geworden heeft KC de Touwladder besloten om namens 
de kinderen een bedrag van 100 euro te doneren aan de stichting.  
 
Gezocht: Hulpouders schoolontbijt 

Zoals u weet kunnen kinderen bij ons op school elke dag vanaf 08.15 
komen ontbijten. Dit is super fijn, maar heeft ook een stukje 
voorbereiding nodig. Denk aan de spullen klaarzetten en voor sommige 
kinderen een lekkere boterham smeren. Daarom zijn we dringend 
opzoek naar ouders die op een bepaalde dag in de week, of meerdere 
dagen kunnen helpen bij het schoolontbijt.  
Mocht u kunnen helpen, wilt u dan een e-mail versturen naar: 
marjon.kleefstra@touwladder.unicoz.nl 
Alvast heel erg bedankt! 

 

Medezeggenschapsraad 
Dinsdag 15 november tijdens de MR vergadering hebben de Ouderraad en de 
Medezeggenschapsraad samen gebrainstormd en een altijd punten doorgesproken. 
We kunnen melden dat Erik van Leeuwen als lid is toegetreden tot de MR, hij zal vanuit de MR de 
GMR volgen. 
Wij wensen iedereen vast fijne feestdagen toe en tot in het nieuwe jaar. 
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Nieuwsbrief Bibliotheek: leukste nieuwe (voor-)leestips voor de leerlingen 
Frank en Bert  
Chris Naylor-Ballesteros, uitgeverij Gottmer  
Hartverwarmend verhaal over Bert de beer en Frank de vos, die graag 
samen spelletjes doen, zoals verstoppertje. Bert verliest jammer genoeg 
altijd bij het verstoppen. Toch leren Bert en Frank uiteindelijk dat een fijne 
vriendschap belangrijker is dan winnen. Een lief verhaal met grappige 
tekeningen om heerlijk van te genieten.  
Vanaf 4 jaar.  
 

Ik hou van eenhoorns (maar de mijne is foetsie!)  
Anke Werker en Danielle Schothorst, uitgeverij Kluitman  
Ezra heet eigenlijk Ezra Eef Nour Hoorn, E.E.N.Hoorn dus! En ze heeft ook 
een eenhoorn, die heet Ems. Ems heeft een nieuwe hoorn, maar die is zo 
scherp dat ze dingen ermee kapot maakt. Van schrik rent Ems weg en 
Ezra kan haar niet vinden… Zullen ze Ems nog terugvinden? Verhaal met 
grappige, kleurige tekeningen op Avi M3 niveau.  
Vanaf 6,5 jaar.  
 

 
Alles over piekeren en bang zijn 
Felicity Brooks en Mar Ferrero, uitgeverij Usborne  
Soms kan piekeren de overhand nemen. Hoe komt dat en wat kun je ertegen te 
doen? Dit boek voor kinderen leert hen alles over piekerbuien en 
angstgevoelens en ook wat ze kunnen doen als ze zich zo voelen. Bijvoorbeeld 
erover praten met ouders of vrienden, of iets leuks gaan doen in huis of buiten. 
Prima boek om dit soms lastige onderwerp bespreekbaar te maken, met 
kleurige tekeningen van kinderen in allerlei situaties.  
Vanaf 5 jaar.  
 

Morris, de jongen die de hond vond Bart Moeyaert,  
uitgeverij Querido Morris woont bij zijn oma en Houdini, de hond van oma. Als 
Houdini weer eens ontsnapt moet Morris haar gaan zoeken, de berg op. Dan 
begint het te sneeuwen en te waaien en net als Morris haar te pakken heeft, 
ontsnapt Houdini weer! Maar dan verschijnt er een jongen in de sneeuw, met 
een hele grote ram. Ondanks de sneeuw een warm verhaal, met zorg 
geschreven.  
Vanaf 7 jaar  

 

De wilde stad  
Ben Hoare en Lucy Rose, uitgeverij Schoolsupport  
Wist jij dat er in steden ook dieren wonen? Niet alleen kleine dieren 
zoals ratten en vliegen, maar ook apen en flamingo’s? In dit boek met 
prachtige platen zie je in grote steden van over de hele wereld hoe 
dieren zich er thuis voelen. Ook geschikt voor kinderen die lezen soms 
lastig vinden (MLP).  
Vanaf 7.5 jaar. 
 



 
Pip en Zilver in Americka  
Remco Volkers en Iris Boter, uitgeverij Kluitman Lekker leesboek over de 
tweeling Pip en Zilver, die te horen krijgen dat ze gaan verhuizen naar 
Americka. Niet het land Amerika, maar een klein dorpje in Nederland. Gelukkig 
zijn er genoeg avonturen te beleven: het huis blijkt niet zo stevig, hun moeder 
raakt de weg een beetje kwijt en ze vinden een schat! Vrolijke belevenissen 
van een gek stelletje. 
Vanaf 8 jaar. 
 

 
 
Eddie Albert en de bonte beestenbende  
Paul O’Grady en Sue Hellard, uitgeverij Harper Collins 
 Eddie Albert heeft een bijzondere gave: hij kan praten met dieren! 
Omdat zijn vader een tijd weg moet, gaat Eddie logeren bij zijn tante 
Budge in Amsterdam, die ook dierenfluisteraar schijnt te zijn. Als Eddie op 
een nacht het gegil van een gevangen dier opvangt, kan hij niet anders 
dan het dier redden, en wat volgt is een spannend avontuur! 
Vanaf 10 jaar 
 
 
 
Overzicht buitenschools en vrije tijd aanbod Gemeente Zoetermeer 
Kinder Ambachtenwerkplaats 

De Kinder Ambachtenwerkplaats combineert plezier, kunst, ambachten en techniek en daagt 
kinderen (4-12 jaar) en (groot)ouders uit om creatief bezig te zijn. Nu alleen nog kiezen! Doe mee aan 
String Art: maak je eigen unieke kunstwerk op hout met spijkers en mooie gekleurde draden óf maak 
je eigen katapult van hout. Maak een tasje, een sieraad en/of haarversiering. Hiervoor gebruik je 
pailletten, kralen, knopen en lapjes. 
Iedere woensdag van 13.30 uur tot 15.30 uur in de Ambachtenwerkplaats. 
Neem voor meer informatie contact op met Femke Boerkamp, projectleider Ambachtenwerkplaats, 
via femke@stichtingpiezo.nl of 0646872086. 
 
Ouder & kind atelier 

Bij de ouder- en kind ateliers kunt u met uw kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar meedoen aan 
verschillende activiteiten. U kunt samen koken, knutselen of spelletjes spelen. Bij deze leerzame en 
ontspannen activiteiten zult u uw kinderen zien groeien. Ze leren wat hun talenten zijn en hoe ze 
deze kunnen gebruiken. Aanmelden is niet nodig, u kunt binnenlopen en meedoen. 
Voor meer informatie over de activiteiten kunt u binnenlopen bij een Piëzo Centrum bij u in de buurt. 
 
Woensdag 28 december 2022 Mega Sport- en spelinstuif  
Tijdstip 13.00 uur t/m 16.00 uur  
Locatie: Sportcentrum de Veur Prismalaan 18 Zoetermeer. 
(gratis toegang via Zoetermeerpas of € 2,00 entree geld) 
 
Woensdag 4 januari 2023 Mega Sport- en spelinstuif  
Tijdstip 13.00 t/m 16.00 uur 
Locatie:  Sporthal de Oosterpoort  GE, Zanzibarplein 21 Zoetermeer 
(gratis toegang via Zoetermeerpas of € 2,00 entree geld) 



 
 
 


