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In deze nieuwsbrief:     Belangrijke data:  

• Gezonde school 

• Gehoord in de klas 

• Uitnodiging 

afsluiting TSA 

• TSO betaling 

• Fietsen gezocht 

• Gratis 

winteractiviteit  

   

5 december 

Sinterklaas: leerlingen om 

14:00 vrij 

12 december 

Laatste week TSA  

 

 Beste ouders/verzorgers, 

 

We hebben afgelopen twee weken hard gewerkt. U heeft in de voortgangs-

gesprekken vernomen hoe uw kind zich heeft ontwikkeld. Daarnaast hadden we ook 

een gezellige tijd met de leerlingen. Zo zijn er rommelpieten en strooipieten langs 

geweest. Komende maandag zal de Sint langskomen. In unit 2 wordt er nog hard 

gewerkt aan de surprises. Na maandag bereiden we ons voor op de laatste drie 

weken van dit kalenderjaar. We zullen de gezelligheid van de feestdagen nog even 

vasthouden. Hopelijk komt u (nog een keer) meehelpen met de school te versieren in 

kerstsfeer. De OR zal daarvoor nog een oproep doen. Laten we er een mooie tijd van 

maken! 

 

Gezonde school 

We zijn sinds een aantal jaren een gezonde school. We voeren dit beleid omdat 

gezonde voeding bijdraagt aan een energieniveau waarmee uw kind optimaal kan 

leren. Dit betekent dat we u vragen uw kinderen een gezond(e) tussendoortje (en 

lunch) mee te geven (als ze overblijven). Hieronder verstaan we: boterhammen met 

gezond broodbeleg, groente en/of fruit en een beker of bidon met water.  

Daarnaast zijn de traktaties ook gezond. Op de website 

https://www.trommelzonderrommel.nl/ vindt u een brochure met het belang van 

gezonde voeding, met voedingswaarden van verschillende soorten voeding en met 

ideeën voor gezonde traktaties. 

https://www.trommelzonderrommel.nl/


   
 

   
 

 

Gehoord in de klas 

Wekelijks horen we bijzondere (grappige en ontroerende) verhalen en anekdotes van 

onze leerlingen. In deze rubriek willen we deze graag met u delen: 

• Leerling uit groep 7 gaf een rondleiding aan een jong geïnteresseerde ouder: 

“Hoe oud is uw kind?” 

• Leerling gr.6, met een diepe zucht... "Altijd als we beginnen dan eindigt het 

nooit..." 

• Leerling uit groep 3: “Droom ik nou, of is dit een droom?” 

• Juf groep 1/2: “Wie kan uitleggen wat taaitaai is?”, leerling: “Dat is eten uit 

Thailand juf”. 

 

Uitnodiging afsluiting TSA 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Maandag 12 december nodigen wij u graag uit voor een prestentatie van de TSA 

lessen Song & Dance en Theater. Om 12.40 uur beginnen we met een open les van 

de theaterlessen van groep 7/8 daarna is er een korte voorstelling van Song & Dance 

van groep 5/6. Het vindt plaats in de speelzaal op school. 

Laat u even weten of u komt en met hoeveel mensen, dan weten we hoeveel stoelen 

we moeten klaarzetten. 

  

Graag tot dan! 

Namens de kinderen en de docenten, 

  

Met hartelijke groet, 

Carla Eefting 

 

TSO betaling 

Denkt u eraan dat de deadline voor de betaling van de 2e termijn van de TSO 

(overblijf) 1 december is? U kunt het geld voor de TSO overmaken op: NL 97 RABO 

0308 1819 56 t.n.v. Stichting Kunst en Vliegwerk.   

Graag duidelijk vermelden: TSO, de voor- en achternaam van uw kind, de groep en 

het leerjaar van uw kind.  

 
Mocht u vragen hierover hebben kunt u contact opnemen met Carla Eefting: 
bredeschool@rosaboekdrukker.nl 
 

Fietsen gezocht! 

De groepen ½ hebben voor het thema na de kerstvakantie 3 fietsen nodig die niet 

meer gebruikt worden. Het maakt niet uit wat voor fiets het is, als wij ‘m maar 

mailto:bredeschool@rosaboekdrukker.nl
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helemaal uit elkaar kunnen halen! Heeft u een fiets die wij mogen hebben? Laat het 

weten aan Esther, Josine of Myrthe (mfeitsma@rosaboekdrukker.nl). 

 

Gratis winteractiviteit 

December, maand van verbinding: Gezinnen uit Nieuw-West en West zijn welkom op 

de gratis winteractiviteit die door de gemeente op 10 december georganiseerd 

wordt in natuurgebied De Bretten. Lees hier meer. Aanmelden kan via 

debretten@amsterdam.nl. 
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