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Verkeerspraktijklessen 

De verkeerspraktijklessen liggen weer achter ons. Fijn dat er zoveel helpen handen waren; iedereen 
die heeft meegeholpen heel hartelijk dank! 

 

Chauffeurs gevraagd!  

Donderdagmiddag 15 december mogen we met de hele school schaatsen op de ijsbaan bij het 
Winterdorp van Fien en Teun. Giga Molenlanden maakte een schaatsrooster voor veel Molenlandse 
scholen. Wij zijn aan de beurt tussen 13 en 15 uur. De kinderen van groep 1-4 willen we graag met 
auto's vervoeren. Binnenkort ontvangt u er een berichtje over van juf Esther, waarop u kunt reageren 
als u wilt rijden. Dan vertrekken we 12:45 uur van school. Na het schaatsen spelen we nog in het 
speelpark en dan verwachten we 14:55 uur weer te vertrekken vanaf Ottoland.  

Met de bovenbouw verwachten we vroeg in de middag naar de ijsbaan te fietsen. Als er nog extra 
mee-fietsers gewenst zijn, hoort u dat ook binnenkort.  

 

 

 

 

 

5 december 

Sinterklaas 

 

21 december 

Kerstfeest 

 

10 januari 

Hoofdluiscontrole 

Kerst 

De laatste maand van het kalenderjaar staat alweer voor de 
deur. Op 21 december hopen we met de kinderen het 
Kerstfeest te vieren. Dit vindt plaats in de eigen lokalen van 
de kinderen. 

• Groep 1 en 2: 11.30-12:30 uur. Ouders van harte 
welkom! 

• Groep 3 t/m 8: 19:00-20:00 uur. Dit is zonder ouders; 
u bent in plaats daarvan vanaf 20:00 uur van harte 
welkom om warme chocomel op het plein te komen 
drinken. We hopen daar vele ouders te zien! 

We kijken er als team naar uit om het goede nieuws van de 
geboorte van Jezus Christus met de kinderen te mogen delen 
en vieren. 

 

Vanaf deze plek willen wij u als ouders en andere 
betrokkenen ook alvast goede kerstdagen wensen, en Gods 
zegen voor 2023. 

 

 



Actie schoenendoos 

De actie was een groot succes: er zijn 67 
schoenendozen ingeleverd. Dat is echt een 
prachtig aantal. Veel kinderen hadden de 
dozen ook erg mooi versierd. Alle kinderen 
(en hun ouders) die een doos hebben 
ingeleverd: heel hartelijk dank! Er worden 67 
kinderen erg blij mee gemaakt. 

 

 

 

Geldzorgen 

In de bijlage vindt u een bericht van de gemeente Molenlanden over de mogelijkheden die er zijn als 
er binnen een gezin sprake is van financiële zorgen.  

 

5 december 

Op 5 december komen Sint en Pieten ons met een bezoekje vereren. Rond 8:45 uur worden ze op het 
plein welkom geheten. Als ouders bent u uitgenodigd om bij deze aankomst aanwezig te zijn. 

Daarna wacht er voor groep 1-4 een programma met de Sint en de Pieten. De kinderen van groep 5-8 
maken surprises voor elkaar. Deze mogen vanaf woensdag 30 november al worden meegenomen naar 
school. 

 

Website 

De website werkt weer naar behoren. 

 

Lezen 

We hebben een nieuwe leesconsulent; hieronder stelt zij zich voor. 

 
Beste lezer, 
  
Graag stel ik mijzelf even aan u voor als de nieuwe leesconsulent vanuit de bibliotheek. Mijn naam is 
Karin van Bruggen en ik ben betrokken bij De Fakkel en bij veel andere scholen in Molenlanden. 
Een belangrijk woord in mijn werk is leesplezier. Op allerlei manieren ondersteun ik scholen in hoe zij 
kinderen meer leesplezier kunnen laten beleven. Omdat je je in onze maatschappij niet goed kan 
redden als je niet goed kan lezen, wordt er veel aandacht gegeven aan lezen. En als iets leuk is, je 
beleeft er plezier aan, dan ga je het meer doen en word je er beter in. 
  
Op dinsdag 13 december ben ik ’s morgens op De Fakkel om alle kinderen iets te vertellen over de 
boeken die in de Schoolbibliotheek staan. Als zij weten welke boeken er zijn, zoekt het makkelijker en 
hebben ze meer kans dat ene boek te vinden waardoor ze echt leesplezier gaan ervaren. 
  
Bij de groepen 1 tot en met 4 bent u als ouder(s) of verzorger(s) van harte uitgenodigd om de les mee 
te komen maken. Wellicht brengt het u ook weer op ideeën voor voorlezen thuis. Want als kinderen 
thuis worden voorgelezen, het liefst elke dag, helpt hen dat enorm in de ontwikkeling van hun taal. 
  



Dit is het roostertje en sluit u gerust aan! 
10.30 – 11.00 groep 3 
11.00 – 11.30 groep 1/2 
11.30 – 12.00 groep 4 
 
Met vriendelijke groet, 
Karin van Bruggen 
  

 

 

 

 

 

 


