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Algemeen 
De laatste dagen voor de kerstvakantie zijn gezellig en sfeervol in de klas. Natuurlijk 
wordt er nog hard gewerkt maar regelmatig klinken er ook kerstliedjes en 
kinderstemmen uit de lokalen en wordt er geoefend voor de Lichtjestocht van 
donderdagavond. We hebben veel zin in deze nieuw vorm van de kerstviering en 
hopen dat het weer in ieder geval meewerkt!  
Heel blij waren we met de vele hulp bij het versieren van de school, zo vlak na het 
vertrek van de Sint. Het is erg gezellig op school komen iedere ochtend met al die 
lichtjes, de kerstmuziek en de digibord-openhaarden in de klas. En zo komt het 
Kerstfeest op school langzaam maar zeker dichterbij!  

Personeel 
Onlangs verraste onze collega Marike (op dinsdag en woensdag in groep 3 en op 
donderdag en vrijdag in groep 7) ons met het bericht dat zij een nieuwe baan heeft 
aanvaard op een school in Bunnik, waar zij een kleutergroep gaat opstarten. Een 
kans die ze met beide handen heeft aangegrepen en die wij haar van harte gunnen. 
We vinden het heel jammer dat Marike maar zo kort onderdeel was van ons team! 
Na de kerstvakantie zit het zwangerschapsverlof van Rosanne erop en gaat zij op 
maandag t/m woensdag weer aan de slag in groep 3. Op donderdag en vrijdag is 
Malou in groep 3. 
Na het vertrek van onze onderwijsassistente Julie hebben we even moeten zoeken 
naar een opvolger voor haar. Die hebben we gelukkig gevonden in de persoon van 
Linda van den Ende; een ervaren onderwijsassistente die met veel plezier en 
enthousiasme op maandag t/m donderdag bij ons komt werken. De ochtenden zal zij 
in de kleutergroepen te vinden zijn, de middagen gaat ze besteden aan extra hulp 
voor kinderen uit groep 3 t/m 8 (in nauw overleg met Malou).   
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Kerstviering 
Op donderdag 20 december zijn de kinderen om 12.00 uur uit en hebben zij ’s 
middags vrij. Hieronder volgen de tijden voor het Kerstfeest op school: 

- 17.15 – 17.30 uur Kinderen en ouders brengen hun hapjes. 

- 17.30 – 18.30 uur Kerstdiner voor de kinderen in de klas. 

- 17.30 – Borrel voor ouders op het kleuterplein. 

- 18.30 uur – De ouders van groep 1 t/m 4 halen hun kind op in de klas. 
Groep 5 t/m 8 gaat samen met de leerkracht naar buiten. 

- 18.45 uur – Start Lichtjestocht vanaf de parkeerplaats voor de kerk. 
Kinderen, ouders en leerkrachten lopen gezamenlijk naar Huis Doorn. Hou 
er rekening mee dat de grond daar erg drassig is door de regen van de 
afgelopen tijd. 

- Na de Lichtjestocht (rond 19.30 uur) gaan alle kinderen vanaf Huis Doorn 
met hun ouders mee naar huis. 

Vrijdag 21 december is er voor alle groepen school van 8.30 tot 12.00 uur.  
Daarna begint de kerstvakantie tot maandag 7  januari. 

 

Het team wenst u  

fijne kerstdagen en een 

gezond en voorspoedig 2019! 

 
 
 
 

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 31 januari. 

 
NicsNieuws niet ontvangen? Op de website is onze nieuwsbrief ook te lezen.  
Aanmelden of wijzigingen doorgeven kan via info@daltonnicolaas.net. 
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