
 
  

  
Wat fijn om elkaar weer te zien!  
Met spanning hebben we naar de persconferentie geluisterd 
en wat waren we opelucht toen het bericht kwam dat we na de 
kerstvakantie konden starten met fysiek onderwijs en ook de BSO 
weer open mocht. We proberen ons goed aan de maatregelen te 
houden en we willen u ook vragen om alert te blijven en uw kind 
thuis te houden met klachten. Tot op heden hebben we nog geen 
groepen naar huis moeten sturen, maar dat was en is een hele 
uitdaging. Vervanging is heel lastig te regelen en het is u vast niet 
ontgaan dat er zowel in de opvang als in het onderwijs 
arbeidskrapte is en we op zoek zijn naar nieuwe collega’s. Kent u 
iemand die graag in de opvang of het onderwijs wil werken, wilt u hen dan in contact brengen met PIT. Zo 
kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de kwaliteit van opvang en onderwijs gegarandeerd blijven.  

 
Buitengym 
 Alle kinderen van groep 3 t/m 8 konden het nieuwe onderwijsjaar 
gelukkig toch beginnen met bewegen. De sporthallen mochten nog 
niet gebruikt worden, maar Juf Erna wist er voor de kinderen toch 
leuke lessen van te maken en de kinderen hebben weer genoten. 
Gelukkig zijn de zalen met ingang van maandag 17 januari weer open 
en kan groep 3 t/m 8 dan weer volgens het rooster in De Ridderhallen 
gymmen. Ook het zwemonderwijs gaat weer beginnen met ingang van 
maandag 17 januari volgens het bekende rooster. 

 

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 
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Nieuws van groep 1/2B  
Wat was het fijn om elkaar allemaal weer te zien! Wat een leuke verhalen 
hadden de kinderen te vertellen over kerst en de jaarwisseling. Bijna alle 
kinderen waren om 12 uur ’s nachts wakker geweest! We hebben met 
elkaar geproost op het nieuwe jaar met echte kinderchampagne! Daarna 
tekenden we vuurwerk op een rol behangpapier. Als U nu langs onze 
groep loopt, dan ziet u onze nieuwjaarswens voor het raam hangen!  

Sponsoren gezocht 
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:  
Als de ander praat ben jij stil, om te horen wat iemand zeggen wil!

 
PSG  

Puk heeft 2 eenzame weken gehad zonder zijn vriendjes en was ook zo blij om iedereen weer te zien in 
het nieuwe jaar. Volgende week beginnen wij met het thema: ‘Hatsjoe’ en staat ziek zijn en beter worden 
centraal. De hoeken worden uitdagend ingericht en de kinderen leren spelenderwijs door de aangeboden 
materialen in de ruimtes weer veel nieuwe begrippen, zoals verband, pleisters, thermometer en 
medicijnen. Wij zien dat ouders thuis ook bezig zijn met de activiteiten uit de ouderbrief en zo bijdragen 
aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Kinderen zijn ook zo trots als ze het resultaat 
van een activiteit van thuis aan ons kunnen laten zien. 

Blij zijn we ook met juf Karin op onze groep en we hopen dat ze zich snel thuis voelt bij ons. 
Net als Nolan en Eveline die nu  bij ons komen  spelen, omdat er weer plekjes vrij zijn. Dat 
komt omdat Vayén en Gillian 4 jaar geworden zijn en doorstromen naar groep 1. 
Gefeliciteerd en wat fijn dat jullie je daar bij juf Lisanne al zo thuis voelen. Wij zullen jullie 
missen, maar gelukkig kunnen wij elkaar nog vaak zien.

 
Identiteit 'vijfduizend volgers' 
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het 
evangelie van Marcus. Marcus vertelt over Johannes de 
Doper, die mensen doopt in de woestijn en vertelt dat er na 
hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. Hierna horen we 
verhalen over hoe Jezus langs het meer van Galilea trekt en 
vandaag verder gaat door het land. Steeds meer mensen 
horen over hem en sluiten zich bij hem aan. Allemaal krijgen 
ze van dichtbij te zien wat het betekent dat God naar mensen 

omziet.   
Het thema van deze periode tijdens de Bijbelverhalen gaat 
over ‘vijfduizend volgers’. In onze tijd zijn veel mensen te volgen op sociale media. In de tijd van Jezus bestond 
dit niet, maar toch waren er in korte tijd heel veel mensen die zich bij hem aansloten. Zij ontdekten wat het 
betekent als je Jezus volgt. Het gaat Jezus niet om het aantal ‘likes’, hij is niet op zoek naar volgers om te laten 
zien hoe geweldig hij is. Jezus wil dat mensen hem volgen, zodat ze meegaan op de weg naar het geluk. Jezus 
volgen betekent dat je ontdekt hoe God voor mensen zorgt. Deze vijfduizend volgers waren eigenlijk nog maar 
het begin.

 

 
 



 
 

BSO 
Feestelijk zijn we het nieuwe jaar op de BSO begonnen, 
want we zijn weer open! Wat was het ineens raar stil toen 
we alleen de kinderen van de noodopvang mochten 
ontvangen tijdens de kerstvakantie. Dus er waren echt twee 
redenen om lekker te knallen en te proosten op een mooi 
begin van het nieuwe jaar. 

 

Bijbelrooster Kind op Maandag 
17 januari t/m 21 januari 2022 
De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus 1:29-39 
De melaatse man, Marcus 1:40-45 
De verlamde, Marcus 2:1-12 

24 januari t/m 28 januari 2022 
Mensen begrijpen Jezus niet, Marcus 2:13-22 
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28 
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6 
 
10 januari 2022  Brood en vis 

t/m Lied: : 5 broden en 2 vissen 
https://www.youtube.com/watch?v=2XdK5IybKqk 

28 januari 2022 
31 januari 2022  Vier vrienden 
t/m 
26 februari 2022 

Agenda 
17 januari  Start binnengymlessen en zwemlessen 
24 januari  Lesdag 
28 januari  Studiedag 
14 februari  Start project 
25 februari  Studiedag 
26 februari t/m  
6 maart   Voorjaarvakantie 

 
Kindersportkledingbeurs 
Ieder jaar wordt er vanuit Hi5Ambacht in januari een kindersportkledingbeurs 

georganiseerd met 2de hands kindersportkleding/-schoenen en 

sportmaterialen. In november 2021 is er een hoop sportkleding/-schoenen en 

sportmaterialen door Hi5Ambacht ingezameld.  

 

Wilt u gebruikmaken van het gratis kindersportkledingpakket, vult u dan 

onderstaand formulier in en mail dit voor 14-01-2022  naar: wendy@hi5ambacht.nl Ben u niet in de 

gelegenheid dit formulier te e-mailen, dan mag het ook in de brievenbus van Hi5Ambacht, Hoge Kade 60, 

Hendrik-Ido-Ambacht.  

U kunt op maandag 17-01-2022 doormiddel van een drive thru (auto of fiets) het kledingpakket afhalen. 

Let op: wij kunnen kledingpakketten maken zolang de voorraad strekt.  
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Naam ouder 
 

 

Aantal kinderen die gebruik willen maken van 
het kledingpakket 

 

Sekse + kledingmaat 
(streep door wat niet van toepassing is) 

Jongen/meisje, kledingmaat ………. 
Jongen/meisje, kledingmaat ………. 
Jongen/meisje, kledingmaat ………. 
Jongen/meisje, kledingmaat ………. 
Jongen/meisje, kledingmaat ………. 
 

Sekse + schoenmaat 
(streep door wat niet van toepassing is) 

Jongen/meisje, schoenmaat ………. 
Jongen/meisje, schoenmaat ………. 
Jongen/meisje, schoenmaat ………. 
Jongen/meisje, schoenmaat ………. 
Jongen/meisje, schoenmaat ………. 
 

Sportkleding/-sportschoenen wordt gebruikt 
voor: 
 

Kind 1  ⃝ gymlessen op school 
             ⃝ sport, ga verder naar volgende vraag 
Kind 2  ⃝ gymlessen op school 
             ⃝ sport, ga verder naar volgende vraag 
Kind 3  ⃝ gymlessen op school 
             ⃝ sport, ga verder naar volgende vraag 
Kind 4  ⃝ gymlessen op school 
             ⃝ sport, ga verder naar volgende vraag 
Kind 5  ⃝ gymlessen op school 
             ⃝ sport, ga verder naar volgende vraag 
 

Sport die wordt beoefend wordt: Kind 1   sport, namelijk ……………………….. 
Kind 2   sport, namelijk ……………………….. 
Kind 3   sport, namelijk ……………………….. 
Kind 4   sport, namelijk ……………………….. 
Kind 5   sport, namelijk ………………………. 
 

 

 


