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Als je veel van iemand houdt 

geef je 't mooiste wat je hebt 

da's heel gewoon. 

Omdat God van mensen houdt 

gaf Hij 't mooiste wat Hij had 

Zijn eigen Zoon 

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk: 

een mooier geschenk ken ik niet. 

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk: 

een mooier geschenk ken ik niet. 

 

Als je veel van iemand houdt 

geef je 't mooiste wat je hebt 

da's heel gewoon. 

En de wijzen brachten goud 

mirre en wierook voor het kind 

als eerbetoon. 

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 

Een mooier geschenk ken ik niet 

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk 

Een mooier geschenk ken ik niet 

 

Elly & Rikkert Zuiderveld 

 

1.  Kalender 

26 december -  Kerstvakantie 

6 januari  

9 januari Beginnen we weer. 

9 januari Danslessen starten in de gr. 5 

17 januari Start adviesgesprekken gr. 8 

27 januari Klassenshow gr. 1/2d, en 6a 

9 februari Studiemiddag team: Alle 

leerlingen een vrije middag. 

 

2. Controle parkeren. 

Direct na de Kerstvakantie komt de politie een 

dagelijkse controle houden aangaande het 

parkeren. 

Een enkele keer gebeurt het dat ouders het 

schoolplein oprijden om hun kind af te leveren. 

Dit is niet toegestaan! 

3. Danslessen door Gerrit Wensink. 

Net als voorgaande jaren komt Gerrit Wensink 

m.i.v. 9 januari weer danslessen geven aan de 

groepen 5a en 5b. 

 

4. Kerst 2016. 
We waren blij dat we met z’n allen (groep 1 

t/m 8) ons jaarlijkse kerstfeest weer konden 

vieren in de Grote Kerk. De dienst vraagt elk 

jaar veel voorbereiding ook al zijn we maar 

een uur bij elkaar. De Kerstcommissie heeft 

mooi werk verricht en net als vorige jaren heeft 

Klaas de Vries het Kerstkoor met veel 

enthousiasme geleid.  

 

Tijdens de diensten zijn er prachtige foto’s 

gemaakt. Deze kunt u bekijken via de website 

van de school. Het is de moeite waard! 

 

Vrijdag 23 december laat het kerstkoor vanaf 

8.15 uur nog een keer van zich horen. U bent 

welkom. In de klas krijgen de kinderen 's 

morgens nog wat lekkers van de ouderraad. 

 

5. Starten van de lessen.  
Na de Kerstvakantie gaan de leerkrachten van 

groep 3a en 3b om 8.30 uur starten met hun 

lessen. De deur van hun groep gaat dan dicht!  

We willen de ouders van groep 3 vragen om 

niet te lang in de gang te blijven staan. Omdat 

de andere groepen om 8.30 uur naar binnen 

gaan is het weleens dringen in de gang en dat 

willen we graag voorkomen.  

 

6. MR-jaarverslag. 

Het jaarverslag 2015-2016 van de MR kunt u 

lezen op de website van de school: 

www.kws.pcboapeldoorn.nl 

 

Tot slot 

Namens het team van de KWS wens ik u 

goede feestdagen toe en een gezond en 

gelukkig 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

F. Niezink. 

Elke dag 

zorg voor 

het lerende kind 

in een fijne sfeer 
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