
NIEUWSBRIEF 23 december 2022 

26-12/06-01 Kerstvakantie 
10-01 Bestuursvergadering 
11-01 Crea onderbouw 
16-01 OR vergadering 
18-01 MR vergadering 
24-01 Schoonmaakavond 
27-01 Studiedag (alle kinderen vrij) 
01-02 Bestuursavond 
01-02 Klusavond 
10-02 Rapporten mee 
13-01 OR vergadering 
15-02 Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
15-02 Adviesgesprekken groep 8 
23-02 Speelgoedmiddag groep 1/2 
24-02 Crea bovenbouw 
27-02/03/03 Voorjaarsvakantie 
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Studiedagen 
Aan het begin van dit schooljaar heeft u de kalender 
ontvangen. Echter staat er (in het tekstgedeelte ) in 
het overzicht van de vakanties en studiedagen een 
foutje. Per abuis staat daar de datum vermeld 8 juni 
in plaats van 6 april. In de kalender zelf staat de stu-
diedag wel goed.  
Daarnaast is er nog een extra studiedag ingelast en 
wel op dinsdag 27 juni 2023. Deze datum stond niet 
gepland, maar is wel een belangrijke studiedag voor 
ons. Tijdens die dag evalueren we met het hele team 
het afgelopen schooljaar, blikken we vooruit naar ko-
mend jaar en bespreken we met elkaar de opbreng-
sten van de laatste toetsen.  
 
Hierbij de data van de studiedagen dit schooljaar nog 
even overzichtelijk op een rijtje: 
Vrijdag 27 januari 2023 
Donderdag 6 april 2023 
Dinsdag 27 juni 2023 
 

Terugblik Kerstviering 
Gisterenavond vierden we met 
alle leerlingen, leerkrachten en 
ouders gezamenlijk het kerst-
feest. Alle kinderen werden aan 
het einde van de middag ver-
welkomd door de leerlingen van 
de blazers- en slagwerkklas. Daarna was het tijd voor 
een heerlijke kerstmaaltijd, verzorgd door de ouders 
van de OR. Heel erg bedankt hiervoor! Na dit gezellige 
samenzijn werd het tijd voor de lichtjeswandeling. Alle 
ouders waren uitgenodigd om mee op reis te gaan. 
Vanuit de werkplaats van Jozef trokken de ouders on-
der leiding van een gids langs de verschillende scénes 
van het kerstverhaal. Langs de volle herberg, langs de 
herders en de engelen in het veld naar de stal in Beth-
lehem. Bij elke scéne speelden de kinderen een stukje 
van het verhaal en zongen ze een passend lied. Na 
een warm drankje werd de avond met kinderen, ou-
ders en team met een gezamenlijk lied in de hal afge-
sloten. Iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid en 
grote inzet! Wat was het een mooie kerstfeest.  
 
Goed gesprek over vuurwerk afsteken 
Elk jaar bereidt de gemeente West Betuwe zich voor 
op de jaarwisseling. Dat doet zij samen met de politie, 
de brandweer en de jeugd- en jongerenwerkers. Dit 
om de jaarwisseling zo rustig mogelijk te laten verlo-
pen. Zij gaan hiervoor ook langs bij alle basisscholen 
in West Betuwe. De leerlingen van groep 8 bieden zij 
een pakketje aan om veilig vuurwerk af te steken. 
Daarin zit onder andere een veiligheidsbril en afsteek-
lont.  

 
Daar komen ze vast trots mee 
thuis. Dat is misschien een 
goed moment om met uw kind 
in gesprek te gaan. Veel men-
sen en dieren hebben namelijk 
overlast van dat vuurwerk. De 
impact van het geknal is groot. 
Probeer ze bewust te maken 
welke overlast vuurwerk afste-
ken kan geven. Zeker in de 

buurt van verzorgingshuizen en opvanglocaties van 
vluchtelingen. Ook de wijkagenten en jongerenwerkers 
zijn in gesprek met jongeren hierover. Zo werken we 
samen aan een veilige en prettige jaarwisseling voor 
iedereen.  

Agenda 



Doppen 
Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, 
wel voor KNGF Geleidehonden . Per kilo ontvangt 
KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de 
dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar 
lever ze in op school. Je steunt niet alleen de oplei-
ding van onze geleidehonden, maar spaart ook nog 
eens het milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen 
al tienduizenden euro’s opgeleverd.  
 
Pennen 
Het inzamelen van pennen is nieuw bij ons op school. 
U heeft ze vast, pennen die niet meer schrijven. Kijkt 
u eens in uw keukenlade of op uw bureau.  
Door ze in te leveren op school steunt u projecten van 
Woord en Daad. Oude, lege pennen zijn namelijk 
geld waard. Ze kunnen gerecycled worden, wat ook 
nog eens goed is voor het milieu.  
Lege pennen en stiften leveren per stuk €0,01 op. Dit 
lijkt niet veel, maar een volle doos levert al gauw on-
geveer €25,00 op. 
Elke balpen, vulpen, kleurstift, drukpotlood, markeer-
stift, permanent- en tekstmarker, kan worden ingele-
verd, of ze nu van plastic zijn of van metaal. Helaas 
kan schrijfmateriaal van hout of karton niet worden 
ingeleverd. 

Goed voornemen 
Met het nieuwe jaar inzicht wordt het tijd om na te 
denken over goede voornemens voor het nieuwe jaar. 
Denkt u dan ook eens aan het milieu. Bij ons op 
school kunt u heel veel dingen inleveren, zodat daar 
weer nieuw producten van gemaakt kunnen worden. 
Het mooie hiervan is dat gelijk hiermee u ons of een 
goed doel steunt. Hierbij willen wij ze nog een keer bij 
u onder de aandacht brengen.  
 
Batterijen 
Wist je dat je lege batterijen bij ons op school kunt 
inleveren? Goed voor het milieu én voor onze school. 
Want voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ont-
vangt onze school een geldbedrag. Dit geldbedrag 
kunnen wij besteden aan bijvoorbeeld schoolartike-
len. Hoe meer ingezamelde lege batterijen, hoe hoger 
het geldbedrag is dat onze school zal ontvangen. 
 
Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen wor-
den door Stibat ingezameld en gerecycled. Van de 
metalen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten 
worden gemaakt. Zoals pannen, fietsen, kranen en 
dakgoten! Meer weten over lege batterijen? Kijk op 
www.legebatterijen.nl. 
 
Cartridges, mobiele telefoons en tablets  
De vergoeding voor de door ons ingeleverde cartrid-
ges en/of mobiele telefoons wordt overgemaakt naar 
een door ons gekozen goed doel.  
 
 

http://www.legebatterijen.nl




Iedereen heeft ze thuis; plastic doppen en deksels van bijvoorbeeld frisdrankfles-

sen of pindakaaspotten. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! Die doppen zijn na-

melijk geld waard. Zo ontlast u het milieu én steunt u KNGF Geleidehonden. 

De opbrengst gaat namelijk naar de opleiding van onze honden.  
 

U kunt allerlei plastic doppen voor ons sparen: van mineraalwater- en frisdrankflessen tot doppen 
van fruitsappakken en sportdrankjes. Of denk aan doppen van slagroombussen, doseerdopjes 
van wasmiddel, wasbolletjes en deksels van potten pindakaas of chocopasta. Ook doppen van 
shampoo, zepen en deodorant mogen ingeleverd worden.  

Levert u de doppen alstublieft schoon en droog in, want we slaan ze op bij inzamelpunten en daar 
blijven ze geruime tijd liggen. Lipjes van metaal of karton of een rubberen rand in of aan de dop 
vervuilen het recycleproces. Wilt u deze voor ons verwijderen? Bij sportdrankdoppen mag het 
kleine doorzichtige plastic dopje weggehaald worden.  

 

U kunt de gespaarde doppen afgeven op school. Via school gaan de doppen naar een inzamel-
punt. Vandaar gaan de zakken met doppen naar een opslagdepot, waar een grote bouwcontainer 
staat. Als de container helemaal vol is met doppen gaat deze per vrachtauto naar een recyclebe-
drijf dat een vergoeding toekent aan KNGF Geleidehonden.  
 

Kijk op www.geleidehond.nl/doppen. Op de website en op de doppenactie Facebookpagina van 
KNGF Geleidehonden vindt u de meest recente informatie.  




