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Kerstontbijt 
Vanmorgen hebben de kinderen kunnen genieten van een zelf 
meegebracht ontbijt. De ontbijtdoosjes waren prachtig versierd. 
De kinderen kregen om 12.30 uur nog een ijsje van de 
Oudervereniging. Ook kregen de kinderen een pakketje om twee 
kerstkaarten te maken van de Oudervereniging. Wij willen de 
Oudervereniging heel erg bedanken voor deze leuke attenties en 
alle hulp achter de schermen bij de festiviteiten in december. 
 
Bericht vanuit Sociaal werk de Kop 
Beste kinderen en ouders, 
 
In de kerstvakantie organiseren wij als buurtwerkers sport een 
leuke, sportieve activiteit. Dit keer niet met z’n allen tegelijk, 
maar op een andere manier. 
Wij zetten de activiteit klaar op verschillende locaties in de 
gemeente, jullie kunnen zelf bepalen wanneer je dit gaat doen. 
Wat je precies kunt doen is nog een verrassing, maar we kunnen 
wel alvast vertellen dat er een leuke prijs te winnen valt! 
Meer informatie komt binnenkort op de Facebook en Instagram 
van Buurtwerk Sport Steenwijkerland, dus houd deze pagina’s in 
de gaten! 
  
Alvast bedankt voor het delen, en alvast een hele fijne 
kerstvakantie gewenst! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Karin Rijkelijkhuizen 
Buurtwerker sport, team Noord-Zuid 
 
Rijplaten 
Nu we weer van verschillende 
ingangen gebruik maken, is het fijn 
dat Loonbedrijf de Haan weer een 
aantal rijplaten over het gras heeft 
gelegd. Nu kunnen de kinderen van 
groep 3/4 weer met schone schoen 
naar binnen. Heel erg bedankt. 

 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee 
weken gemaild op dinsdag, nu door 
omstandigheden toch nog een keer 
op de vrijdag.. De volgende 

 

 Belangrijke data: 
 

 

 
 
Vr. 17 dec. – zo. 9 jan. 2022: 

• Kerstvakantie 
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nieuwsbrief kunt u op 18 januari 2021 verwachten.   
    
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator 

Peter: dinsdag en donderdag  
Jolanda: maandag (om de week), dinsdag, donderdag en vrijdag  
 
Wij wensen u een hele fijne vakantie toe. Blijf gezond! We hopen 
iedereen weer te zien op 10 januari 2021! 
 
Team Burgemeester de Ruiterschool   

 


