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December 2017 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer 
over de ontwikkelingen op onze school.  
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben dan horen we 
dat graag van u. 

WELKOM 

De volgende leerlingen zijn gestart in groep 
0/1: 

 Sanne van ’t Hart 

 Artin Jazayeri Morfrad 

 Friso Schaafsma 

 Noah Scherpenzeel 

 Luuk Spans. 
Antoon van Rijnsoever zal na de Kerstvakantie 
starten in groep 0/1 en Sven Stekelenburg in 
groep 8. 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 

KOFFIEMOMENT 

Een aantal ouders heeft op  vrijdag 1 
december met elkaar koffiegedronken.  We 
hebben deze momenten ingesteld om ouders 
de gelegenheid te geven met elkaar in gesprek 
te gaan onder het genot van koffie of thee en 
een lekker koekje. 

De komende koffiemomenten variëren in de 
dagen van de week. De eerst komende is op 
maandag 8 januari. 

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 

We hebben de laatste tijd gemerkt, dat 
overblijftrommels flink worden aangevuld met 
zoete lekkernijen. Om te voorkomen dat 

boterhammen niet worden opgegeten, willen 
we u vragen alleen datgene mee te geven dat 
bij een lunch hoort. 

PUBLICATIE VAN FOTO’S 

Bij verschillende gelegenheden worden op 
school door ouders foto’s gemaakt van 
kinderen.  Van een aantal ouders hebben we 
doorgekregen dat foto’s van hun kind niet 
mogen worden gepubliceerd op sociale media. 
We willen u vragen om vóór publicatie van 
foto’s van andere kinderen dan die van uzelf 
eerst in overleg te gaan met de leerkracht. 

PERSONEEL 

Juf Liesbet zal na de Kerstvakantie de hele 
week aanwezig zijn in groep 0/1. Daar zijn wij 
allemaal erg blij mee. 

Juf Hennie gaat na de Kerstvakantie één dag in 
de week, op woensdag, in groep 3 op de Tijl 
Uilenspiegel werken. Haar IB-dag bij ons op 
school gaat van woensdag naar dinsdag. 

SCHOOLSPORTDAGEN GROEP 3, 4, 
5, 6 EN 7 

In januari gaan de kinderen van de groepen 3, 
4, 5, 6 en 7 meedoen aan schoolsportdagen. 
Deze dagen worden georganiseerd door 
Sportservice Vianen in Sportcentrum 
Helsdingen in Vianen. Groep 8 heeft later in 
het schooljaar een Olympische Dag met alle 
achtste groepen uit Vianen en omgeving. In de 
bijlage bij deze nieuwsbrief zit de informatie 
over de sportdagen in januari. Daarin staat 
ook een oproep voor vervoer. 
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DOELES  

Tijdens onze doelessen op woensdagochtend 

(van 11.45 u. tot 12.30 u.) wordt er met veel 

plezier door leerlingen van groep 5 t/m 8 

gewerkt aan verschillende creatieve en 

sportieve onderwerpen op school. Om deze 

lessen te kunnen draaien, zijn we afhankelijk 

van de ondersteuning van Sportservice 

Vianen, ouders, opa’s / oma’s en andere 

enthousiaste mensen. 

Nu zijn wij op zoek naar versterking voor o.a. 

de doeles waarin de schoolkrant wordt 

gemaakt. Dit kunnen ook heel goed ouders 

van groep 1 t/m 4 zijn, want leerlingen uit 

deze groepen worden ook betrokken bij de 

schoolkrant, door het laten zien van een 

werkje, foto’s, leuke opmerkingen en 

dergelijke. 

Het zou erg fijn zijn als er uit elke groep 1 of 2 

moeders of vaders kunnen ondersteunen om 

samen met 2 redactieleden uit de bovenbouw 

een creatieve pagina te maken voor de groep 

van zijn/haar kind.  

Ook voor andere doelessen kunnen we de 

hulp van vaders, moeders, opa’s of oma’s 

gebruiken. Denk hierbij aan de sportlessen (u 

hoeft ze niet zelf te geven, maar er wel bij 

aanwezig zijn), handenarbeid (werken met 

hout bv.) of wellicht heeft u zelf wel een leuk 

en leerzaam idee, waar de kinderen tijdens de 

doelessen mee bezig kunnen zijn. 

Lijkt het u leuk om te doen? Of wilt u meer 

informatie wat het allemaal precies inhoudt? 

Meldt u zich dan bij de juf van uw kind of bij 

juf Tanja (groep 5/ 6 op maandag en dinsdag, 

groep 7 / 8 op woensdag). We horen graag 

van u. 

De doeles sport is de vorige periode ingevuld 
door John van Hoeven, die enthousiast met 
kinderen getafeltennist heeft. Hij vond het 
leuk om te doen. Ze hebben in korte tijd een 
mooie slag aangeleerd en verschillende 
facetten van het tafeltennis meegemaakt. 

De tafeltennisvereniging van Hagestein heeft 
geen activiteiten voor de jeugd meer. 
Kinderen die belangstelling hebben, kunnen 
naar Nieuwegein Zuid. 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief zit een flyer 
van VTV in Nieuwegein (Zuid). 

OPROEP 

Wie heeft een voorraad bollen wol/katoen 
over?           

BURGEMEESTER LEEST VOOR 

Op vrijdag 22 december organiseert de 
Gemeente Vianen in het Stadhuis een leuke 
activiteit voor kinderen tot 10 jaar: de 
burgemeester leest kerstverhalen voor in een 
huiselijke kerstsfeer. Zie bijlage.        

STEDELIJK MUSEUM VIANEN 

Volop Rembrandt rond Kerst in Museum 
Vianen 

VIANEN – In de kerstvakantie organiseert het 
Stedelijk Museum Vianen verschillende 
workshops voor kinderen.  

Op 28 december wordt er ’s ochtends een 
workshop Monotype voor kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar aangeboden. Docent Heleen 
Lemaire zal op de knusse museumzolder met 
kinderen deze spannende druktechniek 
uitvoeren, waarbij elke afdruk vanaf een 
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ingeïnkte glasplaat uniek is. Laat je inspireren 
door de etsen van Rembrandt en ga met 
schilderachtige afdrukken van Rembrandts 
dieren, figuren of andere details naar huis. 

Ook de populaire inloopworkshop Hele dag 
etsen met Petra Smits zal weer aangeboden 
worden. Eerdere edities van deze workshop in 
de herfstvakantie waren zeer geliefd. Op 
woensdag 3 januari is er van 10.00 tot 16.30 
uur gelegenheid voor kinderen van 6 tot en 
met 12 en (groot)ouders om te 
experimenteren met de etstechniek waarmee 
Rembrandt wereldberoemd geworden is. 
Deelnemers mogen zelf een voorbeeld van 
bijvoorbeeld hun huisdier of idool meenemen, 
maar dat hoeft niet.  
 
28 dec. 10.30 – 12.00 uur Workshop 
Monotype o.l.v. Heleen Lemaire 
Leeftijd 6 t/m 12 jaar 
Prijs: 3 euro. 
Opgave: info@stedelijkmuseumvianen.nl of 
aan de museumbalie 

 

Heleen Lemaire, monotypeafdruk van Rembrandts 
Zeug, 2017 

3 jan. 10.00 – 16.30 uur Inloopworkshop Hele 
dag etsen o.l.v. Petra Smits 
Leeftijd 6 t/m 12 jaar + (groot)ouders 
(kinderen t/m 8 jr. onder begeleiding van 
ouders/verzorgers) 
Prijs: 3 euro. Opgave niet nodig 

 

 
 

BELANGRIJKE DATA 

donderdag 21 december 
– Kerstdiner van 18.00  – 19.30 uur. 

Muzikale begeleiding door leden van 
Muziekvereniging Excelsior Hagestein 

vrijdag 22 december 
– Kerstviering GVO, 9.00 uur 

vrijdagmiddag 22 december 
– 12.00 uur start Kerstvakantie 

maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 
– Kerstvakantie 

maandag 8 januari 
– Koffiemoment  van 8.30 – 9.15 uur 

maandag 15 januari 
– CMR vergadering, start 19.30 uur, 

locatie: De Wiekslag 
– MR vergadering, start 20.15 uur, 

locatie: De Wiekslag 
donderdag 18 januari 

– Sportmiddag voor de groepen 3, 4 en 
5.                                                             

Voor informatie zie bijlage. 

mailto:info@stedelijkmuseumvianen.nl
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dinsdag 23 januari 
– Sportochtend voor de groepen 6 en 7. 

Voor informatie zie bijlage. 
Groep 5 komt die ochtend bij groep 8. 
 

 
 
 
Het team van OBS Meester Vos wenst u 
prettige feestdagen en een voorspoedig 2018. 
Fijne vakantie. 

   

 
 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
 
 
 

 


