
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 16. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “STOP, HOUD OP” 
 
 
2. Stichting Iedereen een maaltijd. 
 
Deze stichting probeert mensen die door omstandigheden niet in aanmerking komen 
voor andere regelingen (en daardoor geen of te weinig eten hebben) te voorzien van 
een gratis maaltijd. 
Rond kerstmis verzoekt deze stichting scholen om boodschappen in te zamelen. 
In het verleden heeft onze school meerdere malen meegedaan aan deze actie. 
 
Dit jaar kan de Stichting geen boodschappen inzamelen (en daar pakketten van 

maken), omdat zij geen ruimte hebben voor opslag en verwerking. 

Daarom wil de stichting dat jaar cadeaubonnen van supermarkten (of geld, waarvan 

men cadeaubonnen koopt) inzamelen, die daarna verdeeld worden onder de 

gezinnen die wel iets extra’s kunnen gebruiken. 

Van 12 tot en met 21 december staat er in iedere groep van de school een spaarpot, 

waarin een bon of financiële bijdrage gestopt kan worden. 

Wilt u, als u een cadeaubon doneert, het bedrag op de bon schrijven en de activatie 

bon bijsluiten. 

We hopen dat veel mensen aan deze actie mee willen doen. 

 

3.  Oliebollen en kinderchampagne 

Er hebben zich vier ouders aangemeld die oliebollen willen bakken. 

Dat is fantastisch. Heel hartelijk dank daarvoor. 

 

Mocht u bij het “proosten” op het nieuwe jaar aanwezig willen zijn, dan bent u van 

harte welkom. 
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4. Opa- en oma-morgen 

Woensdag 7 december jl. vond de jaarlijkse opa en oma-morgen plaats. 

Zo’n 30 opa’s en oma’s kwamen (met name in unit 1 en 2) een kijkje nemen in de 

groep(en) van hun kleinkind(eren). 

Normaal heb ik ( = meester Hans) op een dergelijke dag geen groep, zodat ik de 

grootouders welkom kan heten, de weg kan wijzen en een kopje koffie kan geven. 

Afgelopen woensdag lukte dat echter niet: door afwezigheid van een collega moest ik 

die morgen voor een groep. 

Hierdoor was ik niet in de gelegenheid de grootouders te verwelkomen. 

Ik kan me voorstellen dat dat voor de grootouders overkwam als “ik ben niet 

welkom”. 

Laat duidelijk zijn, er heeft geen grootouder gemopperd, maar ik vind het wél nodig 

om een excuus aan te beiden voor de gang van zaken en de grootouders duidelijk te 

maken waarom het zo gelopen is. 

 

5. Schoolfruit 

Vanaf woensdag 7 september jl. krijgen onze leerlingen weer drie keer per week 

gratis schoolfruit/groente. 

De uitdeeldagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. 

De schoolfruitperiode loopt tot en met 10 februari 2023. 

 

Deze week ontvangen de leerlingen het volgende fruit: 

- Woensdag : waspeen 

- Donderdag : grapefruit 

- Vrijdag : peer 

 

6. Gratis schoolmelk 

De leerlingen van onze school die dat willen, krijgen 20 weken (exclusief de kerst- en 

voorjaarsvakantie) gratis Schoolzuivel aangeboden! De school is namelijk ingeloot 

om dit schooljaar Schoolzuivel te ontvangen. 

 

Kinderen die schoolmelk willen drinken, nemen zelf een beker mee naar school om 

daar de schoolmelk in te (laten) doen. 

 

7. Foute Kersttruien-dag 

Woensdag 14 december is het foute kersttruien-dag: alle leerlingen en leerkrachten 

mogen die dag met een foute kersttrui naar school komen. 

Heb je geen foute kersttrui? Dan mag je jezelf ook als kerstman uitdossen of je 

versiert jezelf met kerstspullen. En lukt dat allemaal niet, dan kom je gewoon als 

jezelf! 

 

8. De kerstmusical 

Donderdag 22 december a.s. zullen we weer een kerstmusical opvoeren. 

Deze opvoering vindt plaats in het gebouw van Parousia. 



De zaal gaat open om 18.30 uur, waarna het programma start om 18.45 uur. 

Om ca. 20.00 uur hopen we met de uitvoering klaar te zijn. 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor deze feestelijke bijeenkomst. 

 

9. Juf Laida 

Een aantal weken geleden heb ik u gemeld dat juf Laida op onze school zou gaan 

werken als leraar-ondersteuner. 

Helaas heeft zij vorige week aangegeven dat zij om persoonlijke redenen toch liever 

een andere werkplek wil gaan zoeken. 

Dit betekent helaas dat zij de school inmiddels heeft verlaten. 

Erg jammer, maar we zullen haar besluit moeten respecteren. 

E.e.a. betekent dat we nu opnieuw een vacature hebben van 3 dagen én dat we 

weer gaan zoeken naar een nieuwe collega. 

Mocht u een kandidaat kennen, dan hoor ik dat graag van u. 

 

 

9. Kerstkaarten 

 

Van de teamleden ontving ik het volgende verzoek: 

In de groepen worden in de dagen vóór het Kerstfeest door de leerlingen onderling 

kerstkaarten uitgedeeld. 

Dit uitdelen zorgt voor veel onrust en is voor de leerlingen die geen kerstkaarten 

ontvangen of kunnen uitdelen, erg vervelend. 

De collega’s verzoeken u dan ook geen kerstkaarten in de groepen uit te (laten) 

delen, maar dit, als u dat wilt, buiten de groepen te doen. 

 

 

10.  De agenda voor de komende periode 
 

14 december Foute kersttruien-dag 

22 december ’s Avonds: kerstviering; een uitnodiging volgt 

23 december Kerstviering in de groepen 

23 december Om 12.00 uur begint voor alle leerlingen de kerstvakantie; deze 
duurt tot en met zondag 8 januari 2023 

9 januari 9.30 uur: Met oliebollen en kinder”champagne” starten we het 
jaar 2023. 

11 januari Luiscontrole 

16 januari Start Cito-periode; deze duurt tot en met 3 februari a.s. 

17 januari 20.00: MR-vergadering 

19 januari Leerlingenraad 

24 januari 20.00: OR-vergadering 

25 januari Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

27 januari Afscheid meester Hans van de leerlingen van de school 

30 januari Afscheidsreceptie meester Hans voor ouders en verzorgers 

1 februari Start van de nieuwe directeur: Ilonka Wessels 

1 februari Openmorgen van 8.45 tot 10.00 uur 

10 februari Laatste dag schoolfruit 



13 – 16 februari Voortgezet Onderwijs schoolkeuze-gesprekken (leerjaar 8) 

16 februari Ontruimingsoefening 

17 februari Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 1 - 7 

20 – 24 februari Verplichte tienminutengesprekken leerjaar 1 – 7 

24 februari Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie; deze duurt tot en 
met zondag 5 maart 2023 

 

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.  

 

Met vriendelijke groet,       

      

Hans van Elburg  

  

 

Nieuws van de BSO 

WK 
 
Het WK is volop bezig en dit merken wij ook op de BSO! Er wordt gepraat over de 
wedstrijden en het enthousiasme erover is groot. De voetbaltafel is mede daardoor 
weer een grote hit bij ons in de aula. Er wordt dan ook fanatiek gespeeld door alle 
jongens én meiden. 
Graag nodigen wij jullie als 
ouders/verzorgers uit om bij het ophalen 
van je zoon/dochter hem of haar uit te 
dagen voor een klein potje. Wie scoort 
die wint; durven jullie het aan…? 
 
Groetjes, Team BSO 
Nikki, Chorin, Sophia en Wieke 
 

 

Nieuws van het SchoolMaatschappelijkWerk. 

 

 

Nieuwsbrief schoolmaatschappelijk werk december ’22. Thema: 

Financiën 



 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Sinterklaas is nog maar net het land uit en kerst kondigt zich alweer aan. Een maand 

vol met dagen waar we allemaal iets moois van proberen te maken. Het is ook een 

maand vol met extra uitgaven. Extra uitgaven in een tijd die in financieel opzicht al zo 

lastig is. We willen daarom vanuit het schoolmaatschappelijk werk stilstaan bij dit 

onderwerp. Wat doet het met je als ouder wanneer je geldzorgen hebt? En waar kan 

je terecht voor hulp?  

 

Zorgen om de financiën kan onder andere stress, verdriet, boosheid, 

schuldgevoelens en schaamte met zich meenemen. We leven in een onzekere tijd en 

kunnen het gevoel hebben de grip kwijt te raken. Het is iets waar we allemaal in meer 

of mindere mate mee te maken hebben. Wil je eens praten over wat je bezighoudt of 

waar je tegen aanloopt? Schroom dan niet om contact op te nemen met de 

schoolmaatschappelijk werker gekoppeld aan de school van je kind. We luisteren en 

denken graag mee.  

Daarnaast staat het Meerpunt in Zoetermeer ook altijd open voor contact en is goed 

op de hoogte van welke mogelijkheden er zijn binnen de gemeente. Op hun website 

vind je de contactmogelijkheden en zij hebben ook inlooppunten in verschillende 

wijken. 

Hieronder vinden jullie een lijst van wat Zoetermeer aanbiedt op het gebied van 

ondersteuning bij financiën en administratie. Wellicht hebben jullie zelf niets aan de 

informatie, maar kennen jullie wel iemand in de omgeving die hier iets aan zou 

kunnen hebben. Mochten jullie nog vragen hebben na het lezen van deze 

nieuwsbrief, neem dan gerust contact op.  

 

Vriendelijke groeten, 

Nikki Bouman 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

n.bouman@schoolformaat.nl 

06-25688743 

Werkdagen maandag, dinsdag en vrijdag 

 

 

❖ ZoetermeerPas 
De ZoetermeerPas is een 
voordeelpas voor mensen met een 
laag inkomen. 
 

 
❖ Stichting Leergeld  

Richt zich op schoolgaande 
kinderen (0-17 jaar) uit gezinnen 
met minimale financiële middelen 
 

 Voor jongeren t/m 27 jaar met vragen    

 over geld, contact met de overheid (en    

 instanties) of beginnende schulden 

❖ Voedselbank 

Voedselpakket voor mensen in de minima. 

❖ Kledingbank MEVE! 

Gebruikte kleding en textiel voor mensen 

in de minima 

❖ Speelgoedbank Ikris 

Speelgoed voor ieder kind van 0 - 13 jaar 

mailto:n.bouman@schoolformaat


 
❖ Mensen in de minima 

(MIM) 
Vraagbaak voor mensen met een 
minimum inkomen. 
 

 

❖ Sun Zoetermeer 

Noodfonds, Sociaal Leenfonds en      

Supermarktbonnen 

 

 

❖ Thuisadministratie – 
Humanitas 

Helpt bij geldzaken en 
administratie op orde te brengen 
en te houden 
 

 
❖ Formulierenbrigade 

Biedt gratis hulp, advies en 
informatie op het terrein van zorg, 
werk, inkomen en belastingen  
 

 

❖ Schuldhulpmaatjes 

Gericht op mensen met 

(dreigende) schulden  

 

 

❖ JobHulpMaatje 

Zoetermeer 

 Een gecertificeerde vrijwilliger 

helpt in de zoektocht naar 

(on)betaald werk  

 

 
❖ Goed met geld 

spreekuur – JIP 
 Voor jongeren t/m 27 jaar met 

vragen over geld, contact met de 

overheid (en instanties) of 

beginnende schulden 

 

 

❖ Voedselbank 
Voedselpakket voor mensen in de 
minima. 
 

 

❖ Kledingbank MEVE! 
Gebruikte kleding en textiel voor 

mensen in de minima 

 

 

❖ Speelgoedbank Ikros 

Speelgoed voor ieder kind van 0 - 

13 jaar met een ZoetermeerPas 

 

 

 

 

 

 


