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Nummer 11 december 2021 

 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

  01 

Sophie 

jarig 

02 03 

Sinterklaas- 

feest 

04  

  

05  

Sinterklaas 

jarig 

06 07 08 09 10 11 

Dylano jarig 

12  

Djorgen 

Mila 

juf 

Suzanne 

en Sharon 

jarig 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

Chiké 

juf Sabine 

jarig 

17 

 

18 

 

19  

Jesse K. 

Wander 

jarig  

20  

Bram W. 

jarig 

 

21  

  

22  

juf Aranka 

jarig 

23  

Kerstfeest 

24 

12.00 uur  

Start 

kerstvakantie 

25 

Eerste Kerstdag 

Mandy jarig 

26 

Tweede 

Kerstdag 

27  

 

28 

Bjorn jarig 

 

29 30 

juf Ninon 

Meester 

Ronnie jarig 

31  

Oudejaars- 

dag 

01  

Nieuwjaars- 

Dag 

Diemi 

Evelina jarig  

02 

 

03 04 05 06 07  

Einde 

kerstvakantie 

08 09 

 

Sinterklaasfeest 

 

Natuurlijk gaan we dit jaar weer Sinterklaas met de kinderen vieren op de Meidoornschool. 

Gelukkig hebben we uit betrouwbare bron vernomen dat Sint met zijn pieten ons ook dit jaar 

weer zullen verrassen met een bezoekje. Vrijdag 3 december hopen we ‘het hoge bezoek’ 

te mogen verwelkomen. De leerlingen in het VSO helpen Sinterklaas in deze ‘o zo drukke 

tijden’, zij hebben lootjes getrokken en mogen online of in de winkel een cadeautje 

uitzoeken. We gaan er een leuke dag van maken met chocolademelk, pepernoten en nog 

veel meer lekkers!                 
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Koekactie actiecommissie 

 

De actiecommissie laat weten zeer tevreden te zijn met alle koekactie bestellingen. 

Er zijn weer honderden banketstaven, pepernoten, speculaas, al dan niet gevuld met spijs, 

besteld. “Laat het u lekker smaken”! 

Op dit moment is nog niet bekend wat de opbrengst is van deze koekactie. We komen 

hierop terug in de nieuwsbrief van januari 2022.  
 

Ouderbijdrage 

 

Begin oktober heeft u van ons een factuur ontvangen voor de 

vrijwillige ouderbijdrage van schooljaar 2021-2022. Inmiddels is er 

voor iets minder dan de helft van de leerlingen betaald. De 

ouderbijdrage is vrijwillig maar hard nodig om alle leuke 

activiteiten te kunnen blijven aanbieden. Wij hopen op uw 

bijdrage! 

 

 

Soep op de Stoep 

 

Op woensdag 15 december gaan we onze “buren” op de 

Vlaanderenlaan, Duurwoldselaan en Groningerlaan een hart onder de riem steken in deze 

bijzondere tijd.   
We brengen per adres 1 bakje bonensoep. En een kaartje van waaruit dit initiatief is 

genomen.  

Dinsdag 14 december zal er ongeveer 55 liter bonensoep worden gemaakt samen met de 

leerlingen van het VSO.  

Woensdag 15 december zetten we het samen met groepjes leerlingen op de stoep, bellen 

dan aan en lopen dan minimaal 2 stappen achteruit. Wanneer de bewoner open doet 

leggen we uit wat we komen brengen en waarom. We willen, nogmaals, in deze bijzondere 

tijd en een beetje liefde en een ‘warme’kerstgroet vanuit school overbrengen.  
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Foute Kerstoutfit 

 

Woensdag 15 december wordt er op alle scholen van Scholengroep Perspectief een 

inzamelingsactie gehouden voor Voedselbank Zuidoost Groningen. Die dag heeft voor alle 

scholen een ludiek tintje, want alle kinderen en het personeel mogen in een ‘Foute 

Kerstoutfit’ naar school komen. Hierbij kunt u denken aan: een kersttrui, kerstoorbellen, een 

glitterslinger om, kerstpak, glitters in je haar, kerstmuts enz. Er zal in elke groep een doosje 

staan waarin een vrijwillige geldbijdrage gedaan kan worden.  Op deze manier dragen 

we als Scholengroep Perspectief samen bij aan de Kerstgedachte en geven we vorm aan 

het leren delen. Alle kleine beetjes helpen!  

De totaalopbrengst van onze scholen, wordt op zaterdagavond 18 december 

bekendgemaakt tijdens de online Moonlight Music Quiz. Als u op bijgaande link klikt, leest 

u hier meer informatie over. U doet toch ook mee?   

https://kanaalstreek.nl/artikel/1185477/moonlight-music-quiz-in-stadskanaal-gaat-op-

herhaling-opbrengst-komt-ten-goede-aan-de-voedselbank-zuidoost-groningen-ons-

streefbedrag-is-10-000-euro.html  

 

 

 
 

Kerstviering 
 

Donderdag 17 december aanstaande zal in het teken staan van de kerstviering. 

Vanwege het Coronavirus zal de viering in de eigen klas plaatsvinden.  

We informeren u via de PARRO app hoe de viering zal verlopen. 

 

https://kanaalstreek.nl/artikel/1185477/moonlight-music-quiz-in-stadskanaal-gaat-op-herhaling-opbrengst-komt-ten-goede-aan-de-voedselbank-zuidoost-groningen-ons-streefbedrag-is-10-000-euro.html
https://kanaalstreek.nl/artikel/1185477/moonlight-music-quiz-in-stadskanaal-gaat-op-herhaling-opbrengst-komt-ten-goede-aan-de-voedselbank-zuidoost-groningen-ons-streefbedrag-is-10-000-euro.html
https://kanaalstreek.nl/artikel/1185477/moonlight-music-quiz-in-stadskanaal-gaat-op-herhaling-opbrengst-komt-ten-goede-aan-de-voedselbank-zuidoost-groningen-ons-streefbedrag-is-10-000-euro.html
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Sporten 

 

 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen 

Jouw kind wil graag op een sport of op dans-, muziek of theater les, maar je hebt hiervoor te 

weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij betalen de contributie/lesgeld en 

eventueel benodigde spullen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar uit gezinnen 

waar thuis weinig geld is voor sport of creatieve lessen.  

Wij werken als school samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur! 

We vinden het belangrijk dat alle kinderen op onze school aan sport en/of cultuur kunnen 

doen! Sporten, dansen, muziek maken of creatief bezig zijn is goed voor uw kind. Maar soms 

te duur voor gezinnen met een laag inkomen. Samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

maken we het mogelijk dat kinderen tussen de 0 en 18 jaar uit financieel minder 

draagkrachtige gezinnen kunnen meedoen. Dit kan door een aanvraag te doen via onze 

intermediair/contactpersoon op school: Sharon Schierbeek. 

Het Jeugdfonds betaalt vervolgens het lesgeld of de contributie rechtstreeks aan de 

sportvereniging of cultuuraanbieder. In sommige gevallen kunt u ook een aanvullende 

waardebon voor sportkleding, attributen of de huur van een instrument krijgen. Vul alvast deze 

ouderkaart in en geef deze aan de intermediair op school. 

 

Meer informatie via onze intermediair of het Jeugdfonds: 

Website: www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen 

Mail:  groningen@jeugdfondssportencultuur.nl 

Telefoon: 06 – 81 304 503 (ma. t/m do. van 9.00 – 14.00 uur)   

 

 

Kerstvakantie 

 

De kerstvakantie start vrijdagmiddag 24 december 2021 om 12.00 uur en duurt tot en met  

vrijdag 7 januari 2022.  

Wellicht brengt 2021 minder beperkingen, minder zorgen rondom COVID-19 en meer vrijheid.  

We hopen daarom dat u het voor nu kunt opbrengen om met elkaar ons aan de opgelegde 

beperkingen te houden. Ook in kleine kring kunt u er een gezellige tijd van maken. 

Veel geluk, gezondheid en voorspoed in het nieuwe jaar! 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/download/23107/
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen
mailto:groningen@jeugdfondssportencultuur.nl
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Studiedag (Onder voorbehoud) 

 

We hopen dat de studiedag van het team op maandag 10 januari 2022 door kan gaan. De 

leerlingen zijn in dat geval vrij. Indien de studiedag niet door kan gaan, in verband met de 

huidige geldende Corona maatregelen, laten we u dat zo spoedig mogelijk weten.  Dinsdag 

11 januari zullen we de leerlingen verwelkomen met een hartelijke nieuwjaarswens.   

 

 

Kledingactie voor fruit  

 

Dagelijks gezonde voeding voor kinderen is enorm 

belangrijk. Leerlingen die gezond eten kunnen zich 

beter concentreren, zijn minder snel ziek, zitten 

lekkerder in hun vel en presteren beter. Om die reden 

nemen we als school deel aan het EU-

Schoolfruitprogramma (van 15 november 2021 t/m 22 

april 2022).   

Vanaf begin dit schooljaar ontvangen de kinderen op 

onze school op woensdag, donderdag en vrijdag 

groente en fruit als tienuurtje, ook voorafgaand aan 

het EU-Schoolfruitprogramma en aansluitend aan het 

EU-Schoolfruitprogramma.   

Zo kunnen we het hele schooljaar fruit eten op de 

Meidoornschool!  

Om dit tienuurtje het hele schooljaar mogelijk te 

maken organiseren we een kledinginzamelactie. Met 

de verkoop van textiel halen we geld op. Zo draagt u 

eenvoudig bij aan een goede gezondheid van de 

kinderen.  

  

 

 

Hoe werkt de kledingactie?  

Het doel is dat uw kind sowieso 1 of 2 gevulde zak(ken) inzamelt in de inzamelweken vanaf 

maandag 8 november t/m donderdag 2 december.  De school krijgt voor de ingezamelde 

kledingzakken een vergoeding per kilo en alle opbrengsten gaan naar de fruitpot.  

Uw draagbare kleding, schoenen en huishoudtextiel zijn welkom en uiteraard ook dat van 

familie, vrienden, buren of andere bekenden! Zorg dat deze verpakt zitten in zakken. De 

zakken worden verzameld in de personeelsruimte van de Meidoornschool.  
 

 Heeft u vragen over deze actie? Neem gerust contact op met de school.  
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De Vreedzame School 

 

Na de kerstvakantie start blok 3. Het thema van blok 3 is: ‘We zijn aardig voor elkaar’. 

In dit blok stimuleren we de leerlingen en  leerkrachten  om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De 

lessen gaan over communicatie, over ‘praten met elkaar’. De leerlingen leren belangrijke 

communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen 

stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen. 

De lessen zijn gericht op: 

Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van 

conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren. 

Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede  vragen te 

stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd. 

Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de 

interpretatie van een boodschap kan verschillen. 

Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een 

ander. Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van 

debatteren. 

Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming. 

In het VSO op het kritisch omgaan met informatie en op respectvolle wijze communiceren 

via ‘social media’.  

De volgende begrippen komen aan bod: 

Gezichtspunt = de manier waarop je naar iets kijkt. 

Mening = wat je van iets vindt. 

We besteden dit blok  extra aandacht aan de volgende afspraak: 

We luisteren naar elkaar en respecteren elkaars mening. 
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Procedure bij uitval door zieke teamleden 

 

We schrijven geen nieuws als we melden dat het aantal Coronabesmettingen landelijk en  dus 

ook in onze omgeving weer toe neemt. Daarnaast hebben we in deze tijd te maken met het 

griepseizoen. Helaas is dit in school niet anders. We hebben de afgelopen weken enorm 

moeten puzzelen  de groepen bemenst te krijgen. Wij brengen u daarom op de hoogte van 

onze procedure bij uitval van teamleden; wanneer een leerkracht uitvalt zullen wij eerst 

proberen de betrokken groep door een andere collega te laten opvangen. Dit heeft altijd 

onze voorkeur. Als er geen andere collega’s beschikbaar zijn, zijn wij genoodzaakt de 

ouders/verzorgers van de betrokken groep/leerlingen af te  bellen door onze administratrice 

Anneke Potze. Uiteraard hopen we met z’n allen dat het niet zover komt en dat we deze 

vervelende Corona periode weer gauw achter ons kunnen laten. 

 

 
Nieuwe website! 

 

Heeft u de nieuwe website van school al gezien? De site is altijd handig om even op te 

zoeken wanneer u bijvoorbeeld de nieuwsbrief kwijt bent of wilt weten wanneer de 

vakanties aan de orde zijn. Kijkt u even en laat het ons weten of u net zo enthousiast bent als 

wij dat zijn. 

 

Nieuwe keukens! 

 

De keukens in het SO en VSO worden dinsdag 30 november en woensdag 1 december 

grotendeels vernieuwd. Er zal op die dagen weinig gebruik kunnen worden gemaakt van de 

keukens, maar daarna…….ziet alles er weer spik en span uit en zal er in het VSO op inductie 

worden gekookt in plaats van op gas. De foto’s van de keukens zullen we plaatsen in de 

nieuwsbrief van januari 2022. 

 

Bijbel vertelrooster 

 

06 december: Het licht komt bij de herders 

13 december: Het licht komt bij de wijzen 

20 december: Het licht komt bij Herodes 

 

 


