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08-12 Kuzey uit groep 2/3 

24-12 Lamis uit groep 8 

25-12 Yashvir uit groep 1/2 

27-12 Ata uit groep 7 

30-12 Siënna uit groep 4 

01-01 Albraa uit groep 7 

03-01 Chayenna uit groep 2/3 

08-01 Boran uit groep 5 

08-01 Yara uit groep 2/3 

De jarigen in deze periode 

09-12 Paarse vrijdag 

16-12 Gastles voeding groep 7  

21-12 Kerstdiner 

23-12 Vrij 

24-12  Kerstvakantie 

09-01 Naar school 

Kerstfeest 2022 

Het kerstfeest komt er alweer snel aan, daarom een berichtje van de kerstcom-

missie. Dit jaar vieren we op woensdag 21 december het kerstfeest. De kinderen 

gaan in de ochtend gewoon naar school en zoals altijd zijn de kinderen om 12:30 

vrij. In de ochtend wordt dan het kerstverhaal verteld.  Om 17:00 uur zijn alle 

ouders en kinderen uitgenodigd om op het versierde kleuterplein kerstliedjes 

mee te zingen. Het team zal als koor de liedjes onder begeleiding van juf Adinda 

voorzingen. Na het zingen kunt u met uw kind(eren) het eten naar de eigen 

groep(en) brengen. Per klas wordt er van tevoren besproken wie welk eten 

maakt of meeneemt. U kunt om 18:45 uur uw kind in de eigen klas weer opha-

len. Dit jaar is er geen kerstmarkt, maar alle kinderen maken een kerstkaart voor 

de ouderen die in St. Jacob wonen, het ouderenhuis aan de overkant van de 

school. Op die manier wordt er ook aandacht aan de ouderen besteed. 

Paarse Vrijdag 

Op 9 december is het zover: Paarse Vrijdag! De 

dag waarop scholen paars kleuren om te laten 

zien dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie 

je bent. Zo’n tweeduizend scholen, waaronder ook 

de Don Boscoschool, hebben zich al aangemeld 

om dit jaar mee te doen. Door diversiteit te vieren 

leren kinderen dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze 

respectvol omgaan met anderen. Zo draagt Paarse 

Vrijdag bij aan een veilig schoolklimaat voor ieder-

een. Hier willen wij graag als school ons steentje 

aan bijdragen. 

Juf Shanuska stelt zich voor 

”Dag lieve ouders van de Don Boscoschool, ik zal mezelf even voorstellen. Mijn 

naam is Shanuska Bennett. Ik ben iemand met vrolijke persoonlijkheid. Ik kom van 

het eiland Sint Maarten. Daar heb ik zes jaar in alle groepen als onderwijsassistent 

gewerkt. Het geeft mij voldoening om kinderen te begeleiden en ondersteunen op 

gebieden waar het nodig is. Ook vind ik het erg belangrijk dat kinderen zich op hun 

gemak en veilig voelen. Hier zal ik ook altijd mijn best voor doen! Ik vind het fijn om 

kennis met jullie te maken”.  

Shanuska. 

http://www.donboscoschoolhaarlem.nl/


Tussenschoolse opvang (TSO) 

De TSO activiteiten van Cool After School voor de komende twee weken zijn; 

Maandag 12 december: tienbal en minigolf 

Donderdag 15 december: badminton en water en vuur 

Maandag 19 december: diamantenroof en ring sjoelen 

Donderdag 22 december: levend ganzenborden en volleyballen 

Afscheid juf Karina 

Over twee weken nemen we afscheid van juf 

Karina. Juf Karina gaat in Leiden op een school 

voor doven en slechthorenden werken. We 

bedanken juf Karina voor haar inzet en wen-

sen haar veel plezier op haar nieuwe school. 

Sinterklaas 

We kunnen terugkijken op een geslaagd Sinterklaasfeest. Alle kinderen zijn bij Sint op bezoek geweest en hebben een leuk 

cadeau gekregen. De ouderraad is ook nu weer actief aan het werk gegaan. Ze hebben alle Sintversiering opgeruimd en de 

Kerstversiering opgehangen. Dank daarvoor. 


