
 
  

  
Onzekerheid 
Dat is het gevoel wat we allemaal gehad hebben in de afgelopen week en 
waar dinsdagavond uitsluitsel over werd gegeven. Natuurlijk krijgen wij 
in de dagen ervoor alle gelekte informatie tot ons en denk je steeds 
maar: ‘Wat als?’ en word je heen en weer geslingerd tussen gewoon 
doorgaan en afstandsonderwijs of is vakantie nu vakantie. Deze onzekerheid heeft ook een 
weerslag op de kinderen die in de afgelopen weken ook weer hebben moeten wennen aan 
mondkapjes en zelftesten. Kortom, misschien is het wel gewoon tijd voor rust en vrede en dat 
geldt dan natuurlijk voor hier binnen het kindcentrum. Wij begrijpen dat het sluiten van het 
onderwijs en de NSO rust voor ons geeft, maar stress geeft voor u thuis om alles te kunnen 
regelen voor de opvang van de kinderen. Wij willen die stress niet vergroten door ook nog van u 
te vragen om thuisonderwijs te gaan geven. We hebben de afgelopen periode keihard gewerkt 
met de kinderen om de leervertraging in te lopen en zijn benieuwd of we dit zullen terugzien in 
de Midden toetsen van Cito. We vertrouwen erop dat we na de kerstvakantie weer met nieuwe 
energie alles gewoon weer op kunnen pakken en door kunnen gaan op de ingeslagen weg. 
Mocht u een cruciaal beroep hebben en het niet anders kunnen regelen, dan kunt u vanmorgen 
voor 12.00 uur een mail  sturen naar caroline.scheurwater@pit-ko.nl met de dagen en uren 
waarop u noodopvang nodig heeft. Voor de duidelijkheid: Er is alleen noodopvang na 
onderwijstijd voor kinderen met een opvangcontract. 

 
Kerstfeest op De Meander 

Helaas kan een mooie kerstviering in uw 
aanwezigheid ook dit jaar niet doorgaan en dat 
vinden we erg jammer. Juist met Kerstmis mogen 
we ervaren hoe belangrijk het is dat we er voor 
elkaar mogen zijn. We vieren de geboorte van het 
kindje Jezus als hoop voor de wereld. Zeker in deze 
lastige tijd, hebben we veel behoefte aan tekenen 
van hoop. Het is zo dat ons gedrag medebepalend is 
voor hoe snel dit zal veranderen en in die zin is ons 
richten op het welzijn van anderen ook een 
motivatie om ons aan de richtlijnen van de overheid 
te houden. Voor de kinderen gaan we er alles aan 

doen om er toch een mooie viering van te maken. We willen u vragen om uw kind op vrijdag 17 
december een feestelijk ontbijt mee te geven, naast de gebruikelijke lunch. Wij zorgen er dan 
voor dat de tafels gezellig gedekt zijn en er een betekenisvolle viering gehouden wordt. Zo 
proberen we er toch een onvergetelijk feest van te maken, waarop de kinderen met een mooi 
kerstgevoel terug kunnen kijken.  
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Vakanties 2022-2023  

De vakanties voor het volgende onderwijsjaar zijn als volgt vastgesteld. 
Herfstvakantie    22 oktober 2022  –  30 oktober 2022  
Kerstvakantie    24 december 2023 –  8 januari 2023  
Voorjaarsvakantie  25 februari 2023  –  5 maart 2023  
Meivakantie   22 april 2023   –  7 mei 2023  
Zomervakantie   8 juli 2023   –  20 augustus 2023 

  
Digi-D aanvragen voor kinderen  
Nu het ernaar uitziet dat we voorlopig toch nog niet van het testen af zijn, is het 

misschien handig om een Digi-D voor uw kind aan te vragen. Daarmee beschikt u 

sneller over de uitslag van de GGD-test van uw kind. Dit kan via: 

https://www.digid.nl › digid-aanvragen-activeren

Audities 
Op 13 april 2022 wordt door de kinderen van de kindcentra De Wijngaard, 

De Meander en De Tweestroom de Passion4kids opgevoerd. Afgelopen 

vrijdag hebben al verschillende kinderen auditie gedaan en de 

selectiecommissie was verrast door al het talent wat het auditielokaal 

binnen kwam lopen. Afgelopen woensdag mogen nog twee kinderen live-auditie doen, omdat zij 

verhinderd waren. Vandaag wordt de definitieve rolverdeling bekend en we zijn heel nieuwsgierig wie er 

van De Meander een rol gaat spelen in dit unieke muziekspektakel. 

Voor de uitvoering van de Passion4Kids zijn wij nog op zoek naar sponsoren. Kent u iemand die een 
bijdrage zou willen geven of wilt u zelf bijdragen, dan kunt u contact opnemen met Lisanne van den Herik, 
Lindy van der Waal of Caroline Scheurwater. Daar zouden we erg mee geholpen zijn. 

Afspraak van de maand:  
Samen spelen, samen delen.

Agenda 
17 december  Kerstviering in de groep 
20 december t/m  
9 januari  Kerstvakantie 
24 januari  Lesdag 
28 januari  Studiedag 

 

Kerstwandeling 
Vanuit De Dorpskerk wordt er zaterdag a.s. een 
kerstwandeling georganiseerd. Misschien is het leuk om 
met uw kinderen hieraan deel te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijbelrooster Kind op Maandag 

20 december tot 24 december 2021 
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80 
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25 
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-20  

10 januari tot 14 januari 2022 
Jezus wordt gedoopt, Marcus 1:1-13 
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20 
In de synagoge, Marcus 1:21-28  
 
29 november tot 17 december 2021  

Verhalen over Ruth en de geboorte van Jezus  
Liedjes: 
Ga je mee op zoek naar het Koningskind:  https://youtu.be/_Uxy4bD54ec  
Vrolijk kerstfeest:    https://youtu.be/Efov2bkMLPs  

 
Musical over Jona 
In de Bethelkerk in Zwijndrecht wordt op 26 maart 2022 
een musical opgevoerd, die in één dag wordt voorbereid 
met behulp van medewerkers van de Vliegende 
Speeldoos. Zij zullen de hele dag met de kinderen 
repeteren en kinderen uit Zwijndrecht en Ambacht 
meedoen. Vind je dit leuk, dan kun je met behulp van de 
QR-code je hiervoor opgeven. 
 
 

 
Fijne vakantie 

Al bezoekt u al deze bestemmingen niet, we 
willen u graag fijne kerstdagen toewensen en 
een gelukkig 2022.

 

https://youtu.be/Efov2bkMLPs

