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Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Een bewogen jaar ligt achter ons en het is helaas
weer zover, de basisscholen en de BSO’s zijn ‘op slot’. Dat stelt ouders, verzorgers vaak direct voor een
grote uitdaging om opvang te regelen voor hun kinderen. Daarnaast maken sommige ouders, verzorgers
zich dan zorgen over ‘achterstanden’ die hun kinderen op zouden lopen. Jazeker, wij vinden onderwijs
erg belangrijk en jazeker, scholen zijn daarin essentieel, maar kinderen leren op vele manieren.
Eenvoudige activiteiten zijn vaak belangrijker én leuker dan je denkt. Ga iedere dag met uw kind de open
lucht in: wandelen, fietsen, spelen, vissen, vogels kijken, noem maar op. Belevenissen maken gelukkiger
dan spullen. Geniet van het avondeten en dan zonder smartphones of technologie die hen afleidt. Speel
tafelspelletjes met het gezin. En als uw kind aangeeft dat-ie zich verveelt. Mooi! Want verveling is het
moment waarop creativiteit naar boven komt. Voel u niet verantwoordelijk voor het altijd moeten
vermaken van uw kinderen. Wees overigens wel emotioneel beschikbaar voor uw kind als dat nodig is.
Dat is heel belangrijk, maar ook weer niet zo ingewikkeld hoor; dus glimlach, kus, kriebel, lees, zing, dans,
spring of speel met hen.
Tot slot. Het kan natuurlijk voorkomen dat kinderen af en toe
onprettig gedrag laten zien. Dat hoort ook bij het opgroeien. Stel
grenzen en vergeet niet dat u de kapitein van het schip bent. Uw
kinderen zullen zich veiliger voelen als ze merken dat u het roer
onder controle hebt. En ja, als ze iets niet mogen, bent u
waarschijnlijk ‘de strengste mama of papa van de héle wereld en
van andere ouders, verzorgers mag dat allemaal wel!’ Och, u kent
dat wel. Dat duurt soms een kwartiertje, maar daarna bent u toch
gewoon weer de liefste papa of mama.
Ik wens u allemaal fijne dagen met elkaar, prettige kerstdagen en
een heel goed 2022!

Frank Sessink

Terugblik & blik vooruit
Op vrijdag 17 december hebben we de kerstvakantie met de kinderen ingeluid met een gezellig en sfeervol
kerstontbijt. Via Social Schools heeft u foto’s van de maaltijd ontvangen om een indruk te krijgen. Deze
week biedt onze school noodopvang aan kinderen van ouders, verzorgers met cruciale beroepen.
Tijdens de persconferentie afgelopen weekend heeft het kabinet, op advies van het OMT, besloten tot een
volledige lockdown in Nederland. Het basisonderwijs is gesloten tot 10 januari. Op 3 januari wordt een
nieuwe persconferentie gehouden. Het is hierbij mogelijk dat de scholensluiting ook na de kerstvakantie
wordt gecontinueerd. Om die reden bereid het team zich deze week vast voor op afstandsonderwijs na de
kerstvakantie. Mochten de basisscholen ook na 10 januari gesloten zijn dan bieden wij thuisonderwijs voor
de kinderen. In dat geval zijn de pakketten voor thuisonderwijs af te halen op maandag 10 januari tussen
10.00 uur en 15.00 uur. Daarnaast zal ook opvang worden geboden aan kinderen van ouders, verzorgers
met cruciale beroepen. Wij informeren u na 3 januari zo spoedig mogelijk verder.

Goede doelen 2021
Tijdens de kerstperiode draagt onze school traditioneel een steentje bij richting goede doelen. Wij vinden
het belangrijk hier aan deel te nemen zodat kinderen leren dat zij het verschil kunnen maken met hun
gedrag.
De actie voor de voedselbank was ook dit jaar weer
een groot succes! Onze school heeft 20 kratten met
levenmsmiddelen gevuld. Inmiddels zijn deze
verdeeld over de Zevenaarse gezinnen door de
voedselbank. Allemaal enorm bedankt voor jullie
bijdrage.
De afgelopen periode zijn de kinderen daarnaast enthousiast aan de slag gegaan met de klussenkaart in de
thuissituatie. Ze hebben hierbij geld opgehaald voor Stichting Leergeld De Liemers. Deze stichting richt zich
op alle schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar binnen de Gemeenten Zevenaar,
Duiven, Westervoort en Montferland. De stichting heeft als doel te voorkomen
dat kinderen in een sociaal isolement raken als ze niet kunnen deelnemen aan
gezamenlijke activiteiten. Het streven hierbij is dat gezinnen met financiële
problemen worden ondersteund zodat kinderen kunnen deelnemen aan allerlei
belangrijke activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijs en sport. De
kinderen van onze school hebben met al hun klusjes en inzet het fantastische
bedrag van € 800,- opgehaald!
Wat een ontzettend mooi bedrag hebben wij mogen ontvangen!
Wat hebben de kinderen hun best gedaan voor onze doelgroep. En dat in deze voor hen ook rare tijden.
Dank je wel namens alle kinderen die wij met dit bedrag weer verder kunnen helpen.
Hele fijne feestdagen gewenst!
Met vriendelijke groet,
Stichting Leergeld de Liemers, Daniëlle Grob (coördi

Kerstlichtjesspeurtocht 2021
Namens de Zevenaarse basisscholen en kinderopvangorganisaties ontvangt u de komende week onderstaande flyer
huis-aan-huis. Vorig jaar heeft u een soortgelijke flyer ontvangen. Gedurende de kerstvakantie kunt u samen met uw
kind(eren) een kerstlichtjesspuertocht door de eigen wijk organiseren. Op de achterkant van de flyer is een
aftekenkaart toegevoegd. Op deze manier heeft u een leuke en ontspannende gezinsactiviteit tijdens de komende
vakantie. Veel plezier gewenst!

Kinderkerstviering.
Op vrijdag 24 december 2021 is er een kinderkerstviering in de H. Andreaskerk te
Zevenaar. Deze begint om 16.00 uur. De deur is open vanaf 15.30 uur onder de
klanken van de midwinterhoorn.
Het is een viering van ongeveer 45 minuten. Het aloude kerstverhaal wordt verteld, tussendoor telkens afgewisseld
met hele mooie kerstgezang- en muziek.
De kinderen blijven bij de ouders zitten. De gezinnen zitten op 1,5 m van elkaar.
De ouders kunnen toegangskaarten, inclusief die voor de kind(eren) afhalen bij het secretariaat van de
geloofsgemeenschap Zevenaar. Geopend op werkdagen van 09.30 uur tot 12.30 uur. Bij bestellen deze nog dezelfde
dag ophalen.

Gratis luisterboeken.
Als tip voor de kerstvakantie kunt u via deze link 18 luisterboeken voor kinderen downloaden. Leuk,
leerzaam en goed voor de taalontwikkeling!
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