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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

December is een donkere maand, maar er zijn feestdagen die gezelligheid en licht 

brengen. Volgende week hopen wij de Sint met zijn Pieten op school te mogen 

begroeten en daarna  wordt de hele school in kerstsfeer gebracht. Maar tussen 

de feesten door wordt er ook gewoon gewerkt en geleerd in alle groepen in deze 

laatste periode voor de kerstvakantie. Wij wensen iedereen een gezellige maand 

toe. 

Met vriendelijke groet,  

Team C. van Leeuwenschool 

Sinterklaas 

Ondanks dat het dit jaar vanwege Corona een hele andere intocht was hebben           

we zaterdag 14 november gelukkig allemaal kunnen zien dat Sinterklaas veilig     

en  wel  voet op Nederlandse bodem heeft gezet.  

Sinterklaas heeft aangegeven dat hij op vrijdag 4 december een bezoek wil                                 

brengen aan de C. van Leeuwenschool. Met hulp van De Heemgaard in 

Apeldoorn, zal hij  in gezelschap zijn van twee Pieten. Helaas kunnen we 

Sinterklaas niet buiten op het schoolplein verwelkomen  zoals we dat anders 

altijd doen.   

We willen vragen of u als ouder/verzorger vanwege de geldende Corona-       

regels meteen huiswaarts wil keren, nadat u uw kind (eren) heeft afgezet.           

Dit om drukte te voorkomen. Alle kinderen zullen gewoon in hun eigen klas 

verzamelen.  

De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen tussen 08.20 en 08.30 uur hun          

surprise afgeven in hun klas. I.v.m. Corona mogen ouders niet mee de            

school in. Maak daarom de surprises niet te groot, de kinderen zullen deze         

zelf naar binnen moeten brengen.  Daarna gaan zij weer naar buiten tot de     

deur open gaat om 08.30 uur. Deze dag zal er voldoende lekkers zijn.      

Sinterklaas en de Pieten nemen lekkers mee en er zal ook schoolfruit zijn.            

De oudercommissie zorgt voor iets te drinken dus voor een tienuurtje             

hoeft u niet te zorgen. Alle kinderen moeten deze vrijdag wel hun eigen           

lunch meenemen.         

Om  14.00 uur is deze feestelijke dag op school ten einde en kan iedereen 

genieten van het weekend.  
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Studiedag maandag 7 december: alle leerlingen vrij 

Maandag 7 december staat er voor het team een studiedag op de agenda. Deze                                                
studiedag was reeds aangekondigd in de jaarkalender die u aan het begin van het                   schooljaar van ons 
heeft ontvangen. In verband hiermee zijn alle  leerlingen deze dag vrij. . 

Welkom aan……. 

Nigel en Lauren worden binnenkort 4 jaar en gaan starten in groep 1. Wij wensen jullie allebei een hele fijne en 
leerzame tijd toe op de C. van Leeuwenschool 

Resultaten van onze school 

De C. van Leeuwenschool is transparant en open over de resultaten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
onze schoolgids  http://cvanleeuwen.nl/artikel/resultaten/ 

Informatie en cijfers over scholen vindt u op scholenopdekaart.nl. Op deze website kunt u onze school vergelijken 
met andere scholen en het landelijk gemiddelde.  

Om op de website van scholen op de kaart rechtstreeks een kijkje te nemen bij de C. van Leeuwen, klikt u op de 
onderstaande link: : 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/eerbeek/12057/katholieke-basisschool-c-van-leeuwen/ 

Voor resultaten en cijfers over het schooljaar 2019-2020 verwijzen wij u naar de publieksversie van ons  Jaarverslag 
2019-2020 

 

Kanjertraining in de maand december 

 
In alle groepen wordt gewerkt met de Kanjertraining. Dit is een training voor sociaal-emotionele ontwikkeling, 
kortom; hoe ga ik om met mezelf en met een ander. Het doel van de Kanjertraining is om kinderen positief over 
zichzelf en de ander te laten denken.  

In de maand december behandelen wij, vanwege diverse andere activiteiten, geen specifieke thema’s, maar 
herhalen we de voorgaande onderwerpen. 
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Kerst 2020 

Vanaf het moment dat de Sint weer naar Spanje is vertrokken zullen we gaan toewerken naar de kerst. De 
kerstperiode staat in het teken van gezelligheid en het kerstfeest. De oudercommissie zorgt er voor (net zoals ze 
dat voor de Sint hebben gedaan) dat de school mooi wordt versierd en in kerstsfeer wordt gebracht.  

Op school zullen we natuurlijk uitgebreid stil staan bij wat we eigenlijk vieren met Kerst. 

Een gezellige avond met een feestelijk diner op school kan ook niet ontbreken. Het is de bedoeling dat we dit jaar 

met de klas gaan dineren. We willen u als ouder vragen om een sfeervol en kerstwaardig hoofdgerecht en 

nagerecht te maken voor uw eigen zoon of dochter. Vanwege de corona zullen we dit jaar geen buffetvorm 

hebben. Een mooi opgemaakt bord, bestek, een servetje en wat lekker te drinken hoort er allemaal bij. Wij willen u 

vragen om het hoofdgerecht en het nagerecht op afzonderlijke borden of in bakjes te doen, bij voorkeur in een tas 

waar de spullen na afloop van het diner weer vies in gedaan kunnen worden om mee naar huis te nemen. 

 

Het feestelijke kerstdiner is op woensdag 16 december vanaf 17.30 tot uiterlijk 18.40 uur. In verband met het 

kerstdiner in de avond zijn alle leerlingen woensdag 16 december om 12.00 uur vrij. 

Tussen de gangen door zullen er liedjes worden gezongen, verhalen worden voorgelezen en natuurlijk ook even de 

mooie kleding bewonderd.  

De kinderen komen en gaan via de vertrouwde ingang naar binnen en buiten. Om voor extra spreiding te zorgen 

met het brengen en ophalen ziet u in onderstaand schema wanneer we de kinderen binnen verwachten: 

  Brengen    Ophalen (kinderen komen naar buiten) 

Groep 1-2 17.20 – 17.30 uur  18.30 uur 

Groep 3-4 17.25 – 17.35 uur  18.35 uur 

Groep 5 t/m 8 17.30 – 17.40 uur  18.40 uur 

Wanneer u kinderen in meerdere groepen heeft, vragen wij u – uitgaande van bovenstaand schema -  om een 

handig tijdstip te kiezen waardoor u het brengmoment zo kort mogelijk houdt. Na het kerstdiner kunt u uw 

kind(eren) buiten ophalen. 

Op vrijdag 18 december zullen we een viering met de hele school houden en daarna kunnen we lekker gaan 

genieten van de kerstvakantie! 

Afspraak uitdelen kerstkaarten 

Bij kerst horen natuurlijk ook kerstkaarten. Het is fijn om anderen een fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar te 
wensen. Over het uitdelen van kerstkaarten hebben wij op school afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn 
hetzelfde als voor het uitdelen van uitnodigingen voor kinderfeestjes. Kinderen mogen op school geen kaarten 
uitdelen aan andere kinderen, dus ook niet op het schoolplein voor of na schooltijd. Voor kinderen is het niet leuk 
wanneer zij ervaren dat andere kinderen meer kaarten krijgen dan zijzelf.  

Wanneer kinderen toch de klas een kerstkaart willen geven, mogen ze één kerstkaart meenemen voor de hele 
groep (deze kaart wordt opgehangen in de klas) óf de kaart zelf bij het betreffende kind thuis bezorgen.  

Alvast bedankt voor uw medewerking.  


