
 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Sinterklaas 
Wat een leuk feest was dat, op 2 december, compleet met een deel van Graafstrooms Fanfare. We 
willen iedereen nogmaals hartelijk bedanken die hieraan heeft meegewerkt; we hebben genoten! 
 
Gladheid 
Vrijdag 16 december was het erg glad rondom de school, en is er niet gestrooid omdat ons strooizout 
nergens te vinden was. Er is inmiddels een flinke voorraad besteld, dus hopelijk zijn we een volgende 
keer beter voorbereid. Met de gemeente is inmiddels afgesproken dat ze een zoutbak bij de school 
neerzetten, zodat we ook op de weg vanaf het bruggetje naar Yuverta kunnen strooien. 
 
Buurtgezinnen 
Hieronder vindt u een stukje informatie over Buurtgezinnen. 
 
Opvoeden doen we samen! 
Ik ben Linda van der Burgh, sinds juni coördinator Buurtgezinnen in Molenlanden. 
In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een 
echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat 
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Terugblik Kerst 
In de afgelopen week mochten we samen met u en de 

kinderen het kerstfeest vieren. Dinsdagavond was er een 

mooi feest met onze jongste kinderen, en vrijdagochtend 

vierden we kerstfeest met groep 3 tot en met 8. Het waren 

mooie vieringen; fijn ook dat er zo veel ouders (en ook opa’s 

en oma’s) aanwezig waren! 

We bedanken de ouderraad voor het werk dat ze hebben 
gedaan (o.a.  het versieren van de school, het schenken van 
de chocolademelk en het regelen van de cadeautjes); het was 
weer top! 
 
Namens het team gezegende Kerstdagen, een heel goed 2023 
en een fijne vakantie. 
Maandag 9 januari hopen we alle kinderen weer op school te 
mogen begroeten. 
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vraagt veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en 
kunnen de kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen! 
 
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen 
gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en 
worden ouders ontlast. In de praktijk kan de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig 
komt spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of af en toe in het weekend komt logeren. 
Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist zou willen bieden? Wil je 
meer informatie over wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt? 
Wanneer je een vraag hebt of juist steun kunt bieden, neem gerust contact met me op. 
 
Groetjes Linda (linda@buurtgezinnen.nl) 
 
 
Geboren! 
Afgelopen dinsdag, 20 december, is Elaiyah geboren, het zoontje van juf Annelies en haar man 
Nelson. We feliciteren hen van harte met dit prachtige geschenk, en wensen juf Annelies een goede 
verloftijd toe. Juf Annelies wordt vervangen door juf Marianne, die gelukkig bereid was haar 
werkuren tijdelijk flink uit te breiden. Zij heeft inmiddels een goede start gehad in groep 1/2. Ook 
haar wensen we een goede tijd toe! 
 
Kerstbomen 
Waardlanden houdt in de kerstvakantie een inzamelingsactie, waarmee kinderen €0,50 kunnen 
verdienen voor elke ingeleverde boom. Voor verdere informatie: zie de bijlage. 
 
 
School op Seef 
Dinsdagochtend 24 januari 2023 is het weer zover. De kinderen van groep 3-4  en ook 5-6 zijn weer 
aan de beurt voor de volgende School op Seefles.  
Bij groep 3-4 gaat het dan om langs obstakels te fietsen; ook inhalen, lopen en draaien met de fiets 
staat bij hen op het programma.  
Groep 5-6 gaat aan de slag met het fietsen met bagage, met één hand door de bocht fietsen en samen 
slalom fietsen. 
Zorgt u er weer voor dat de kinderen die dag op de fiets naar school komen? Met elkaar zullen we dit 
gaan oefenen op het schoolplein. 
 
Dammen 
Ook dit jaar doet onze school weer mee met het damtoernooi van Molenlanden. Op 18 januari staat 
de finale van de welpen (één team uit groep 5/6) gepland, en op 25 januari zijn de pupillen (één team 
uit groep 7/8 ) aan de beurt. Er zijn geen voorrondes, dus doen beide teams gelijk mee aan de finale. 
Deze zal worden gehouden in de Multistee in Goudriaan. De ouders van de betreffende kinderen 
zullen na de vakantie verder informatie krijgen. We wensen alle kinderen die meedoen heel veel 
succes! 
 
 
Boekentip 
Deze maand een boekentip waar je iets mee kunt doen: 'Het grote kinderkookboek', 
geschreven door Karin Luiten. In dit boek staan allerlei recepten; van soepjes, tot toetjes 
en bakken. Naast de duidelijke recepten staan er ook allerlei weetjes in, zoals bijvoorbeeld: 
hoe snij je een paprika of hoe werkt de magnetron? En tussen de recepten en handige 



weetjes in, staan er moppen of een puzzel. Leuk voor jong en oud! Dit boek is te koop, maar ook te 
leen in onze bibliotheek.  

 
 


