
 

NIEUWSBRIEF  

December 2016 
 

Beste ouders, 
verzorgers, 
 

 
 
De hal van De Portage, 
helemaal versierd met 
mooie kleurplaten van de 
kinderen van onze 
school. Afgelopen 
zaterdag werden de 
prijsjes uitgereikt en 
deze week kregen alle 
kinderen een 
mandarijntje! Dank u wel 
bewonersvereniging! 
 
Buiten schijnt de zon, 
een strak blauwe lucht, 
het lijkt alsof ik deze 
Nieuwsbrief in het 
voorjaar aan het 
schrijven ben…. Niets is 
minder waar, de school is 
prachtig versierd in 
kerstsfeer, dank je wel 
alle hulpouders! 
Eind van deze week gaan 
we genieten van een 
heerlijk kerstdiner, 
verzorgd door u, ouders! 
Ik heb nu al zin om 
donderdagavond mijn 
rondje langs de klassen 
te maken.  

Dan vrijdagochtend nog 
en de kerstvakantie 
begint.  
 
Namens alle collega’s 
wens ik u een hele 
gezellige kerst, een 
veilige jaarwisseling en 
vooral een gezond en 
voorspoedig 2017! 

 
Tot de volgende 
Nieuwsbrief! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Joep de Boer 

 

 

Sint Martinuskerk  

Op kerstavond, zaterdag 
24 december, is er een 
laagdrempelige 
kerstviering in 
de Sint 
Martinus 
(Oliestraat) in 
Zaltbommel.   

Kinderen die 
dat willen, 
kunnen 
meespelen in het 
kerstverhaal als engel of 

herder. Het verhaal 
wordt afgewisseld met 
liedjes die door iedereen 
kunnen worden 
meegezongen. De 
bijeenkomst begint om 
18.30 uur, maar als je 
actief mee wilt doen kun 
je het beste een 
kwartiertje eerder 
komen om je te 
verkleden en desgewenst 
geschminkt te worden. 
Toepasselijke kleding of 
attributen mag je ook 
meebrengen! De toegang 
is gratis, wel wordt er 
een collecte gehouden 
voor Witte Helmen, een 
vrijwilligersorganisatie 
van reddingswerkers in 
Syrië.  

De kinderkerstviering is 
een initiatief van de 
gefedereerde PKN-
gemeenten Sint Maarten 
en Het Anker en de Sint 
Martinuskerk. Tot vorig 
jaar vond Kinderkerst 
plaats in Het Anker op de 
zondagmiddag voor kerst. 

Dit jaar heeft de 
organisatie de 
viering opgefrist 
en dus ook het 
tijdstip en de 
locatie 
aangepast.   

Natuurlijk zijn alle 
ouders, opa’s en oma’s 
en andere 
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belangstellenden ook 
welkom. Meer informatie 
over Kinderkerst 2016 is 
te vinden op Facebook 
(Kinderkerst 
Zaltbommel).  

 

Nieuwsbrief Spel& en 
Orizon 

In de bijlage de 
nieuwsbrieven van Spel& 
(januari/februari) en 
Orizon.  

 

Kinderpostzegels 

 
 
In september hebben de 

kinderen van de groepen 

7 + 8 meegedaan aan het 

verkopen van 

Kinderpostzegels. 

De organisatie was 

supertrots op onze 

leerlingen. Ze hebben 

een fantastisch bedrag 

opgehaald van €4584,62. 

Voor heel Nederland was 

dit bedrag €9,3 miljoen. 

Volgend jaar doen we 

vast en zeker weer mee! 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

- 24 december 

t/m 8 januari, 

kerstvakantie 
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