
A night to remember… 
Wat hebben wij een gezellig kerstdiner gehad met onze kinderen en wat zagen ze er 
allemaal prachtig gekleed uit! De klassen waren omgetoverd tot luxe restaurants met mooie 
sfeerverlichting. De ouderraad en team hebben hun beste beentje voor gezet om dit feest toch 
nog mogelijk te maken. Super gedaan, net als de versiercommissie! Voor de kinderen is de 
kerstmaaltijd op school altijd een van de hoogtepunten van het schooljaar. In het donker 
naar school en met de klasgenoten in een heel andere setting genieten van de gezelligheid. 
Dank aan onze sponsoren (zie verderop) Afijn, de foto’s spreken voor zich…                 
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Kerstshow in volle gang… Iets te laat voor de 
nieuwsbrief deadline. Hiernaast een foto van de stijf 
uitverkochte theaterzaal!



 

Kerstboomestafette groep 3! 
Wat je al niet met fantasie kunt doen! Als je de armen wijd heb, ben je 
een boom. Dat weet iedereen. Maar in deze tijd ben je natuurlijk een 
kerstboom. En die moet versierd worden. Logisch! En hier kan je een 
mooie estafette in de gymzaal van maken. Kerstfun in de gymzaal, 
wat wil je nog meer… 

Kerstactiviteiten bij de ballonnen… 
Bij kerst hoort ook creativiteit! Zo dachten de kleuters er ook over. Wat hadden ze allemaal 
leuke kerstdingen te doen: kerstbomen verven, kerstbomen puzzelen, kerstbomen tekenen, 
grote kerstbal op het plein stoepkrijten en…nou ja, te veel om op te noemen.  



Wat spannend! Lezen in het donker in groep 5… 
Lezen is hartstikke leuk, maar als je dat in het donker doet is het helemaal geweldig! Lekker 
kneuterig met een zaklantaarn een verhaal lezen, helemaal in je eigen wereldje zijn. Het lijkt 
dan net of het verhaaltje twee keer zo mooi wordt… 

‘A big thank you’ voor onze sponsoren! 

Mede dankzij onze gulle sponsoren hebben de kinderen een onvergetelijke kerstmaaltijd gehad op de Van 
Maasdijkschool! 

Oliebollenkraam Guhnen op het Burgemeester Kuperusplein heeft voor alle kinderen gratis oliebollen geleverd. 
En ze waren overheerlijk! 

Royal Smilde stelde 10 supergrote kerstkransen beschikbaar. Ook deze waren niet te versmaden! 

Snackbar-IJssalon Hennie Ris heeft alle snacks en sauzen geleverd en zoals altijd het was om te smullen! 

Supermarkt Poiesz Oudehaske heeft ons 30 euro korting gegeven op onze kerst boodschappen! 

En nog even dit… 

Volgende week is de school gesloten en verzorgt het team noodopvang voor een aantal kinderen. Er 
komen vragen binnen of wij na de kerstvakantie gewoon weer open zijn. Daar gaan wij wel van uit. 
Toch is het raadzaam om de media te volgen en ons ouderportaal hoe de maatregelen zich 
ontwikkelen. Voor dit moment willen wij jullie als ouder bedanken voor alle medewerking inzake de 
Corona toestanden voor het basisonderwijs. Dat helpt namelijk enorm. Samen kunnen wij de hele 
wereld aan! 

Het schoolteam van  
OBS Van Maasdijkschool  

wenst jullie allemaal  
een vrolijk kerstfeest  

en een  
gelukkig en gezond 2022!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 januari 2022.


