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Berichtje vanuit de Kinderraad 

 
Wie zitten in de kinderraad? 

Voorzitter Roel 

Bram  Amber  Aafke  Lars   Pepijn   Suzan 

Lucas  Zara  Cas  Izzie  Wibe  Royce  Sophie  Lynn 

 

Wat doen we bij de kinderraad? 

We vergaderen; bijvoorbeeld over het goede doel voor 

volgend schooljaar. 

 

Op maandag 23.11.2020 hadden we de eerste vergadering. 

We hadden eerst een opening en daarna gingen we elkaar 

leren kennen. 

En toen gingen we bespreken wat de kinderraad doet. 

En we hebben een ideeën-bus gemaakt voor in onze klas. 

De ideeën-bus is bijvoorbeeld een oude schoenen doos waar een gleuf in zit,  de klas kan 

er dan ideeën in doen.    

 
Geschreven door Bram en Amber van de kinderraad. 

 
 

  

POORT BIJ HET MIDDENBOUWPLEIN (Diemewei) 

 
Veel kinderen maken nog steeds gebruik van de poort richting grasveld bij de heuveltjes. 

We adviseren u een andere in- en uitgang te nemen en dit af te spreken met uw kind.  

Deze entree is momenteel namelijk spekglad en kinderen glijden dikwijls uit. We hebben 

hem daarom tijdelijk gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

 

Heerlijk Sinterklaasfeest. 

 

Sinterklaas werkt thuis dit jaar en had daarom voor alle kinderen een bericht laten filmen 

als start van het Sinterklaasfeest op de Trinoom. 

 

Daarna was hij vandaag bij de groepen 

½, 3, ¾ en 4 via een live-verbinding 

aanwezig in de klas. Zo konden de 

kinderen toch een dansje laten zien of 

een liedje laten horen.  

 

Een Piet kwam nog in de klas met een 

zak cadeautjes en een handje strooigoed. 

 

Dat handje strooigoed was er ook voor de 

kinderen van groep 5 t/m 8.  

 

Die vandaag geluisterd hebben naar 

elkaars gedichten en nieuwsgierig gekeken naar de surprises. 

Als jullie het feest van Sinterklaas nog gaan vieren;  

 

Veel plezier en gezelligheid gewenst! 

 

Meenemen van cadeaus; op maandag 07-12-2020; alleen een klein cadeautje, of de 

verpakking om te laten zien en uiteraard op eigen risico. (alleen voor de kinderen uit 

groep 1 t/m 4) 

 

Kerstmis 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, zo tijdens de Sinterklaasfeestdagen willen we u toch even wat 

mededelen over het vieren van het kerstfeest dit schooljaar.  

 

Dit jaar hebben we gekozen voor een High-Tea onder schooltijd in plaats van een 

kerstdiner in de avond. Hiermee voorkomen we onder andere grote groepen ouders 

rondom school. 

 

De high tea vindt plaats op donderdag 

17 december onder schooltijd rond de 

lunchtijd. 

 

Een groot deel van de High-Tea wordt door de OR bekostigd.  

 

De kinderen nemen vanuit thuis iets lekkers mee voor 4 kinderen. Denk hierbij aan  

zoetigheden zoals een chocolaatje, koekje, snoepje etc. Het moet wel verpakt zijn en 

bijvoorbeeld niet zelf gebakken. Ook nemen de kinderen één of twee zakjes  

(smaakjes-)thee mee naar school, want was is een Kerst High Tea zonder…thee. 

 

 

Heeft uw kind een speciaal dieet of allergie dan verzoeken wij om zelf 

(gedeeltelijk) wat mee te geven voor uw kind. Of aan te geven wat wel of 

niet gegeten en gedronken mag worden.  

 

We wensen iedereen in elk geval alvast warme feestdagen!  

 

Roel, Anke, Willeke, Audrey en vanuit de OR, Wim Bremer en 

Stefanie Schoss.  

 

Goede Doelen Actie Kerst 



                                                                                    

 

Beste ouders, 

 

Zoals ieder jaar tegen de kerst, steunen we 

de Voedselbank en dit jaar naast de 

Voedselbank ook stichting High Hopes. De 

goede doelen actie is vanuit maatschappelijke 

betrokkenheid. Vanaf 8 december tot en met 

18 december staan er in de klassen kratten waar producten in verzameld kunnen 

worden.  Producten die de stichtingen kunnen gebruiken zijn; 

Houdbaar verpakt eten & drinken, verzorgingsproducten en 

schoonmaakspullen. 

 

Zoals u wellicht weet van voorgaande jaren, deelt de Voedselbank wekelijks 

voedselpakketten uit aan gezinnen die in een financieel lastige situatie zitten. Stichting 

High Hopes zal voor u misschien nog onbekend zijn. Dit is een stichting uit Wijchen, 

opgericht door Priscilla de Wildt. Deze stichting richt zich op het maken van maandelijkse 

voedselpakketten, kerstpakketten en ze richten zich op het welzijn van eenzame 

ouderen. Ook zorgen zij dat de kinderen uit de gezinnen een verjaardagscadeautje 

krijgen en een verjaardagsbox. Dit kan alleen wanneer er geld gedoneerd is. 

 

Als laatst willen we u op de hoogte brengen van het feit dat u donateur kunt worden voor 

de Voedselbank en/of stichting High Hopes. Mocht u hier interesse in hebben, neem 

vooral een kijkje op de site of de social media kanalen. 

De Voedselbank: https://voedselbankwijchen.nl  

Stichting High Hopes Facebook: 

https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-

277663689390599/ 

Stichting High Hopes Instagram: 

https://www.instagram.com/stichting_high_hopes/ 

 

 

Alvast bedankt, ook namens beide stichtingen, voor uw eventuele bijdrage. 

 

 
 

Muziekproject ‘Ben je betoeterd?!’ van start in januari 

 

Ook dit jaar organiseer Het Kerkeveld Orkest uit Wijchen muzieklessen voor leerlingen uit 

groep 5 en 6. De leerlingen kunnen lessen volgen op een instrument naar keuze. 

Daarnaast kunnen ze meedoen met het leerorkest. Dit is een leuke manier om te ervaren 

hoe het is om samen in een orkest te spelen. 

Hoe werkt het? 

·         Uw kind kan kiezen uit slagwerk, klarinet, saxofoon, hoorn, trompet of 

trombone. 

·         Eerst volgt hij/zij 3 proeflessen op 3 verschillende instrumenten. Bevalt het 

goed? Dan starten we daarna met 12 lessen op het favoriete instrument. Vanaf 

dan kan uw kind ook meedoen in het leerorkest. 

·         Het instrument wordt geregeld. 

·         De eerste 3 proeflessen kosten €10,-. De vervolglessen €60,-. Hier zit alles 

bij in, ook de huur van het instrument. 

·         Bij alle lessen houden we ons aan de coronamaatregelen. 

Meer informatie en aanmelden 

Ga voor meer informatie over de lestijden en om uw kind aan te melden 

naar www.kerkeveldorkest.nl. Aanmelden kan t/m 11 december door middel 

van het aanmeldformulier op de website. Heeft u vragen? Stuur een mail 

naar mec.kerkeveldorkest@gmail.com 

 

https://voedselbankwijchen.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-277663689390599/
https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-277663689390599/
https://www.instagram.com/stichting_high_hopes/
http://www.kerkeveldorkest.nl/
mailto:mec.kerkeveldorkest@gmail.com


                                                                                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


