
  
  

  

 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De laatste weken van 2022 zijn aangebroken. Na 
een aantal jaar hebben we eindelijk weer 
gezamenlijk de decembermaand mogen vieren. De 
kerstviering was een groot succes. We zijn de avond 
gestart met het zingen van kerstliedjes voor de 
ouders. Daarna hebben de kinderen met hun 
leerkracht van een heerlijk kerstdiner kunnen 
genieten. Ouders hebben gezorgd voor een 
waanzinnig kerstbuffet en ook de OR was weer van 
onmisbare waarde. Dank daarvoor.  
 
De eerste periode van dit schooljaar zit erop en als 
team kijken we met veel voldoening hierop terug. Wat hebben we genoten van de verschillende 
momenten dat we elkaar weer mochten ontmoeten. Onze leerlingen hebben veel mogen leren en 
we zien ze ook iedere dag met een glimlach de school inlopen. Wij kijken dan ook als team met 
veel enthousiasme en vertrouwen de tweede periode tegemoet.  
 
Voor nu wensen we u en al uw dierbaren ontzettend mooie feestdagen! 
We zien u graag terug in het nieuwe jaar. Tot dan! 
 
Een warme groet, 
Team obs Prins Alexander 
 

Crea-middag 
Ook dit schooljaar hebben we voor al onze groepen een 
crea-middag/ ochtend georganiseerd. Dit jaar met het thema 
december. De kinderen konden zelf aangegeven wat ze 
graag wilden gaan knutselen en gingen dan ook in de onder- 
en bovenbouw groeps-doorbroken aan de slag. Het was een 
groot succes. Niet alleen werd er hard gewerkt, er was ook 
veel plezier. Als team bevallen deze momenten zo goed dat 
we besloten hebben om dit vast 2x op de jaarkalender in te 
gaan plannen. Graag delen we wat foto’s met u van de crea-
middag. 



  
  

  

 

 

 
 
Voor elkaar en met elkaar 
Wauw! Wat hebben we met elkaar een hoop mooie cadeautjes opgehaald voor Stichting Jarige 
Job. Niet voor ieder kind is het krijgen van een cadeautje op je verjaardag vanzelfsprekend. Wij zijn 
heel trots dat we daar samen met u en de kinderen een mooie bijdrage hebben kunnen leveren 
aan Stichting Jarige Job. In januari komen ze alle ingezamelde cadeautjes ophalen en zullen deze 
worden gebruikt bij het maken van verjaardagsboxen voor de kinderen. Meer informatie hierover 
kunt u vinden op https://www.stichtingjarigejob.nl/. 
 
Ook wil ik graag via deze nieuwsbrief nog het volgende benoemen. De afgelopen periode is het 
vaak in het nieuws. Energieprijzen zijn niet te betalen, boodschappen worden duurder en steeds 
meer mensen hebben minder te besteden en lopen hierdoor soms vast. Hartverwarmend vind ik 
het dan ook dat er verschillende ouders zijn die de school hebben benaderd met verschillende 
ideeën om wat voor andere gezinnen te betekenen. Als directeur geloof ik er echt in dat we samen 
deze school zijn. En door op deze manier voor elkaar klaar te staan in dit soort tijden raakt mij 
enorm. Ik wil u dan ook allen bedanken voor de enorme inzet en betrokkenheid die al onze 
ouders, ieder op zijn eigen manier, keer op keer laten zien.  
 
Vuurwerk 
Graag willen we u op deze manier waarschuwen. Helaas hebben we in onze bovenbouw groepen 
gemerkt dat het afsteken van vuurwerk nog steeds leeft. Ook het zogeheten ‘kindervuurwerk’ is 
niet zonder risico. In de bovenbouw hebben we met de kinderen gesprekken gevoerd over 
veiligheid en vuurwerk. We willen u vragen dit gesprek thuis met de kinderen te herhalen en de 
kinderen te wijzen op de regels en gevaren.  
 
 

https://www.stichtingjarigejob.nl/


  
  

  

 

BHV 
Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is opgeleid om in geval 
van nood te kunnen handelen. Zo weet een BHV’er hoe hij 
bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan 
bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen. 
Op de studiedag van 2 december hebben we met het 
gehele team een BHV training gevolgd van het 
ArboCentrum. Dit omdat we het heel belangrijk vinden dat 
we als team een basiskennis in huis hebben. Ook hebben 
we uitleg gehad hoe gebruik te maken van een AED. Zoals u 
wellicht weet hebben wij deze afgelopen schooljaar laten 
plaatsen in de school. De AED hangt tussen het kantoor van 
juf Annemieke en juf Narjara in. 
Door het volgen van de BHV training hebben ook met 
succes onze brand- en ontruimingsoefening kunnen 
uitvoeren. Zo gaan we weer veilig het nieuwe jaar in! 
 
 
                                                        Belangrijke data: 
09 januari 2023   Eerste schooldag nieuwe jaar 
25 januari 2023    Start Nationale Voorleesdagen 
30 januari 2023    Inloopochtend  
06 februari- 10 februari 2023  Adviesgesprekken groep 8 
13 februari- 17 februari 2023  Rapportweek 
20 februari- 24 februari 2023  Techniekweek 

 
 

 


