
   

 

 

 

 

 

 

 
13 december 2022 

Planning 
14 december   Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
22 december  Kerstviering en kerstdiner   
23 december  12.30 uur start kerstvakantie t/m 6 januari 
17 januari  Adviesgesprekken groep 8 (groep 8 vrij) 
9 februari  Oudergesprekken groep 1/2  
13 februari  Informatieavond Voorlichting op Scholen voor groep 5 t/m 8 
14 februari  Oudergesprekken groep 1/2 
16 februari  Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
20 februari  Inloop 
25 februari   Start voorjaarsvakantie t/m 3 maart 
  

 

Beste ouder(s), 
 
We kijken met elkaar terug op een heel gezellig Sinterklaasfeest. De kinderen hebben genoten van 
het bezoek van de Sint en zijn pieten. Voor de groepen 5 t/m 8 was er wel een heel bijzonder cadeau 
in de vorm van een filmmiddag. In een aantal lokalen konden de kinderen genieten van een film, 
popcorn, een suikerspin en iets te drinken. We zagen heel veel blije koppies! 
 
De komende weken bereiden we ons voor op het kerstfeest. De grote kerstboom staat weer te 
glimmen met al die lampjes en alle lokalen zijn ook in kerstsfeer. Ook onze kerststal krijgt nog een 
mooi plekje. Er staat een kerstcrea voor de hele school op het programma, we gaan naar de 
Bonifatiuskerk en we organiseren weer een kerstdiner op donderdag 22 december. Meer informatie 
over het kerstdiner vindt u verderop in deze nieuwsbrief en volgt nog in een apart bericht. 
 
Saskia Holtkamp & Harro Veerman 

 

Vanuit het team 
Op 16 november zijn juf Dewi uit groep 5A en haar partner Roland de trotse ouders geworden van 
een gezonde zoon met de naam Dayn. Van harte gefeliciteerd!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kerstdiner  
Donderdag 22 december van 18.00 tot 19.00 uur vieren we kerst met de kinderen met een feestelijk 
kerstdiner. De bedoeling is dat ieder kind iets te eten meeneemt. Van de leerkracht hoort u op welke 
manier u kunt aangeven wat u gaat maken.  
Als u ervoor kiest om iets te maken met vlees, kiest u dan alstublieft voor kip, zodat alle kinderen 
kunnen meegenieten. 
Helaas kunnen we op school geen eten opwarmen. Het moet dus warm en bijvoorbeeld in 
aluminiumfolie gewikkeld aangeleverd worden.  
 
Op donderdag 22 december gaat om 17.45 uur de voordeur open. U mag met uw kind mee naar 
binnen om het eten naar de klas te brengen en eventueel een foto te maken. Om 18.00 uur start het 
diner en mag u als ouder de school verlaten. Om 19.00 uur gaat de deur weer open en kunt u uw 
kind weer ophalen bij de klas.  
 
We hebben er enorm veel zin in en kijken uit naar een lekkere en sfeervolle avond!  

 

Extra studiedag donderdag 6 april 
Kort geleden heeft de medezeggenschapsraad van de school ingestemd met een extra studiedag 
voor het team. De reden is dat we dit schooljaar een nieuw schoolplan moeten schrijven voor de 
komende vier jaar. Het schrijven van dit plan kost meer tijd dan vooraf gedacht. 
 
Daarom is er een extra studiedag gepland op donderdag 6 april. Dit is Witte Donderdag, voorafgaand 
aan Goede Vrijdag. Op die dag is er in verband met het Paasweekend geen school. Er is dus dit 
schooljaar een extra lang Paasweekend van donderdag 6 april t/m maandag 10 april. 

 

Aanmelden broertjes en zusjes 
Denkt u aan het aanmelden van een broertje of zusje, ook als hij/zij nog geen 3 jaar is? Het gaat hard 
met de nieuwe inschrijvingen en we willen u niet teleurstellen. 

 

Wijzigingen contactgegevens Social Schools 
Wilt u eraan denken om wijzigingen in uw contactgegevens door te voeren in Social Schools? 

 
 
Informatie vanuit de Bonifatiuskerk 
Kerstmis vieren met uw gezin: Welkom in de Bonifatiuskerk! 
Met Kerstmis zijn er speciaal voor gezinnen vieringen in de Bonifatiuskerk in Rijswijk. U bent van 
harte uitgenodigd met uw gezin en opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom. 
We vieren dat Jezus geboren is, zo’n klein kindje dat mensen blij komt maken. In donkere tijden komt 
Jezus om het licht te brengen voor alle mensen. Hij is zélf het Licht! De engelen zingen: Gloria, Jezus 
is geboren! Kijk de herders eens stralen, zij zagen hem als eerste. Maria is stil en geniet van haar zoon 
in de kribbe. Jozef zorgt heel goed voor Maria en Jezus. De os en de ezel houden hen warm… 
Kom luisteren en kijken naar het Kerstverhaal. Kom meezingen. Kom samen bidden. 
 
Op 24 december om 19.00 uur is er in de Bonifatiuskerk een gebedsviering voor gezinnen. Er is een 
Kerstspel en je kunt daaraan meedoen: kom al om half 7 naar de kerk, dan word je verkleed als 
engel, of herder of heraut. Je hoeft niets te zeggen, je kan zo meedoen. 

 



Parochiële Caritas Instelling Bonifatiusparochie 
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Bonifatiusparochie bestaat al vele jaren. Maar vooral in 
de laatste jaren is haar bestaan steeds meer een noodzaak geworden. Door bezuinigingen zijn veel 
voorzieningen van de overheid óf verdwenen, of zo geminimaliseerd dat mensen, die om welke 
reden dan ook in de problemen zijn gekomen, nergens meer terecht kunnen voor hulp. 
 
Daarom is het goed dat er instellingen zijn zoals de PCI, die dan kunnen helpen om die nood te 
lenigen. Het afgelopen jaar zijn hiermee verschillende mensen geholpen door bij broodnood 
tegoedbonnen voor de supermarkt aan te schaffen, een noodzakelijke ingreep bij de tandarts te 
betalen of een kapotte wasmachine of gasfornuis te vervangen. 
  
Als u hulp wilt aanvragen, dan vindt u in bijgaande informatiefolder het contactadres. 

 

Het team van De Piramide wenst u hele fijne feestdagen! 
 

 


