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Kerstmis 2021 

Inmiddels is Sinterklaas al weer terug in Spanje en staan de 

kerstbomen in de klassen. 

Kerstontbijt 

Als kerstcommissie, ook in overleg met het managementteam, 

hebben we besloten om geen kerstdiner maar om een kerstontbijt te 

organiseren. In verband met de 17:00 uur beperkingen kan het 

kerstdiner niet doorgaan. Ook is besloten om vooralsnog dit 

kerstontbijt te organiseren op donderdag 23 december. De kinderen 

nemen dan een eigen ontbijtje mee, zodat we niet te veel of te 

weinig hebben. Ook voor kinderen die op het laatste moment er niet bij kunnen zijn 

vanwege ziekte, quarantaine etc. is dit dan ook makkelijker te regelen. Mochten er toch 

nieuwe maatregelen komen, bijvoorbeeld de basisscholen een week eerder dicht, dan is 

dit individueel kerstontbijt voor uw eigen kind ook gemakkelijker te verplaatsen naar een 

week eerder, dan een buffetgerechtje voor meerdere kinderen.  

Verdere informatie volgt nog in een volgende nieuwsbrief of Parro-bericht. 

Groet van de Kerst-commissie; 

Audrey, Kelly, Anke, Stefanie (OR), Wim (OR) en Roel. 

 

 

 

Goede Doelen Actie Kerst 

Beste ouders, 

Zoals ieder jaar tegen de kerst, willen we ook 

dit jaar weer de Voedselbank steunen met het inzamelen van producten, Naast de 

Voedselbank hebben we vorig jaar voor het eerst ook stichting High Hopes gesteund en 

dat willen we dit jaar ook weer doen. Vanaf 14 december tot en met 23 december staan 

er in de klassen kratten/tassen waar de producten in verzameld kunnen worden.  

Producten die de stichtingen kunnen gebruiken zijn; 

Houdbaar, verpakt eten en drinken, verzorgingsproducten en 

schoonmaakspullen. 

http://www.trinoom.nl/
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Zoals u wellicht weet van voorgaande jaren, deelt de 

Voedselbank wekelijks voedselpakketten uit aan 

gezinnen die in een financieel lastige situatie zitten. 

Stichting High Hopes zal voor u misschien nog 

onbekend zijn. Dit is een stichting uit Wijchen, 

opgericht door Priscilla de Wildt. Deze stichting richt 

zich op het maken van maandelijkse voedselpakketten, kerstpakketten en ze richten zich 

op het welzijn van eenzame ouderen. Ook zorgen zij dat de kinderen uit de gezinnen een 

verjaardagscadeautje krijgen en een verjaardagsbox. Dit kan alleen wanneer er geld 

gedoneerd is. 

Als laatst willen we u op de hoogte brengen van het feit dat u donateur kunt worden voor 

de Voedselbank en/of stichting High Hopes. Mocht u hier interesse in hebben, neem 

vooral een kijkje op de site of de social media kanalen. 

De Voedselbank: https://voedselbankwijchen.nl  

Stichting High Hopes Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-

277663689390599/ 

Stichting High Hopes Instagram: https://www.instagram.com/stichting_high_hopes/ 

Alvast bedankt, ook namens beide stichtingen, voor uw eventuele bijdrage. 

 

 

Ziekmelding 

 

Eerder hebben wij u aangegeven dat u een ziekmelding van uw kind ook per mail aan 

Hannie kon doorgeven. Omdat Hannie per het nieuwe jaar wat minder zal gaan werken, 

willen wij u vragen de ziekmelding van uw kind niet meer per mail aan Hannie te doen. U 

kunt hiervoor in de plaats de administratie mailen:trinoom.administratie@kansenkleur.nl 

Uiteraard kunt ook zoals gebruikelijk dagelijks telefonisch (024 - 6456 608) tussen  

8.00 - 8.25 uur de ziekmelding van uw kind doorgeven en eventueel een parro naar de 

leerkracht uitdoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://voedselbankwijchen.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-277663689390599/
https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-277663689390599/
https://www.instagram.com/stichting_high_hopes/
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Willen jullie ook als een echte hockeybaas de vakantie vieren?   

 Meld je dan nu aan voor de Hockey Camps, wintereditie 2021!    

   

Op 27-28-29 december organiseert HockeyWerkt het leukste 

hockeykamp van Nederland op: 
 

MHC Wijchen  
  

Jij bepaalt hoeveel dagen je mee wilt doen.    

   

Iedere dag zijn er meerdere oefeningen met de vetste combinatie 

tussen plezier & hockey.    

Alle fanatiekelingen van 6 t/m 10 jaar (E/F -jeugd) & 11 t/m 14 jaar 

(D/C -jeugd) zijn van harte welkom om mee te doen.    

   
Wij staan in de startblokken om met jullie aan de slag te gaan.   

   

Inschrijven kan via de volgende link 

  

Tot dan!   
 

Het HockeyWerkt-team 

 
 

 

 

https://www.hockeywerkt.nl/hockeykampen?utm_source=wijchen&utm_medium=scholen&utm_id=mail

