
   

 

  

  

            

  

 

 

 

 
Nummer  4 
10 december 2021 

Activiteiten 

Kerstfeest woensdag 22 december 2021 

Start kerstvakantie om 12.00 uur vrijdagmiddag 24 december 2021  

Kerstvakantie  maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 10 januari 2022 

Volgende Algemeen Nieuws vrijdag 14 januari 2022 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Afgelopen weken hadden wij als school en ouders weer de uitdaging om, zo goed mogelijk, de strengere corona-
maatregelen na te leven. Dit vraagt weer enorm veel van de flexibiliteit van de leerlingen, het team en jullie als 
ouders. De woorden snottenbellenbeleid, mondkapje, zelftesten en anderhalve meter afstand, worden 
regelmatig gebruikt en horen inmiddels bij de realiteit op school.  
 
Hierbij ook een linkje naar het liedje van de Snottebellekes, waarin pijnlijk (op grappige wijze) duidelijk wordt hoe 

lastig het soms voor ons allemaal is. 😊 https://youtu.be/LFHjcQyEnEY  
 
Wij willen u bedanken voor het weer zo goed meedenken en anticiperen op soms lastige situaties. Met elkaar 
gaan we ook deze periode weer doorkomen. Het is ook mooi om te zien hoe snel de kinderen wennen aan de 
nieuwe regels. Superknap! 
 
Gelukkig stonden de afgelopen weken niet alleen in het teken van corona. Het thema Sinterklaas voerde gelukkig 
voor de kinderen toch de boventoon. Er zijn heel fijne feestjes in de groepen gevierd en kinderen hebben elkaar 
verrast met de mooiste surprises die te bewonderen waren in ons surprisemuseum. En als hoogtepunt mochten  
Sinterklaas en zijn pieten toch onze school bezoeken. We hebben er allemaal van genoten. 

 
De kanjers van de OV hebben de school na het sinterklaasfeest vliegensvlug in de kerstsfeer gebracht. Overal 
staan kerstbomen en branden de lichtjes. In de groepen wordt ook tegen het eind van dit jaar nog heel hard 
gewerkt aan te behalen doelen en wordt, waar nodig, ook online onderwijs door onze superjuffen en -meesters 
verzorgd. Wij zijn trots op hoe we er met elkaar als ouders en team van IKC Merweplein in deze lastige periode 
toch weer het beste van maken.  
 
Wij wensen iedereen een mooie decembermaand toe. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.  
 
Team IKC Merweplein 

https://youtu.be/LFHjcQyEnEY


 

 

 

Bericht Marion 
Beste ouders, 
 
Ik berichtte u in september dat ik helaas wederom geconfronteerd werd met een ziektetraject, aangezien er 
uitzaaiingen waren gevonden van de darmkanker van vorig jaar. Wanneer u dit bericht leest, heb ik er 6 
chemobehandelingen opzitten. Deze werden om de 14 dagen toegediend en maakten dat ik alle energie nodig 
had om te herstellen en weer klaar te zijn voor de volgende kuur. Inmiddels weten we dat de behandelingen 
effect hebben en de artsen van het Amsterdam UMC vooralsnog mogelijkheden zien om me te gaan opereren. 
Dat is heel goed nieuws. Het betekent wel dat ik voorlopig nog uit de running zal zijn, maar dat alles weggehaald 
kan worden, is fijn.  
 
Thuis ben ik de afgelopen weken overladen met kaartjes en berichtjes en dat voelt heel goed. Ook spreek ik 
enkelen van u wel eens tijdens mijn wandelingen door de wijk. Hartelijk dank voor alle warme belangstelling! 
Uiteraard volg ik vanaf de zijlijn wat er op school gebeurt en heb ik veel respect voor u en voor het team. U 
probeert er samen met hen het beste van te maken in deze lastige tijd. Dat zal niet eenvoudig zijn. 
 
Graag wens ik u en uw kinderen alvast fijne feestdagen en uiteraard veel gezondheid toe! 
 
Hartelijke groet, 
 
Marion de Fijter, 
directeur 
 
Groep 3B 
Meester Tom zal na de kerstvakantie ook weer op de maandag in groep 3B staan. Op maandag t/m donderdag 
hebben de kinderen dan les van meester Tom en op de vrijdagochtend van juf Carola.  
 
Groep 8A 
Na de kerstvakantie zal meester Lars ook op de maandag voor groep 8A staan. Juf Marleen krijgt dan meer uren 
voor de IB-taken en dus de zorg voor de leerlingen.  

 
Witte lijn 
Wilt u bij het halen en brengen van de kinderen van groep 1 t/m 4 achter de witte lijn op het schoolplein blijven 
staan? Met de toenemende besmettingen zijn we extra voorzichtig en willen we ervoor zorgen dat iedereen 
anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.  

 
Testen en thuisblijven 
Bij corona gerelateerde klachten moeten kinderen getest worden. Dit mag nu ook middels een zelftest. Als de 
zelftest positief is, laat u alsnog testen bij de GGD. In afwachting van een test, mogen kinderen niet op school zijn. 
Er moet dan eerst een negatieve uitslag zijn van een test.  
 
     
 





 

 

 

Verjaardagen t/m 21 januari 

Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag. 
  

datum december  datum december  datum januari  datum januari 

15 dec. Spiros  26 dec. Thijmen  1 jan. Meryem  12 jan. Ruben 

16 dec. Sven   Kyan   Noa  13 jan. Douwe 

17 dec. Brent  27 dec. Kiki  5 jan. Elia   Ties 

 Ravi   Jasmijn  7 jan. Cato   Dounia 

18 dec. Julia  28 dec. Valerie   Noora   Willemijn 

19 dec. Luuk   Luuk  9 jan. Ivy  14 jan. Sven 

 Jiske   Yasmin   Jennifer   Sarah 

22 dec. Lola   Olivier  10 jan. Florian   Julia 

 Nathan  29 dec. Daylin   Isabel  17 jan. Rafie 

 Samyar  30 dec. Fenna   Megan  20 jan. Sil 

23 dec. Sanne  31 dec. Raf  11 jan. Roan  21 jan. Chloé 

25 dec. Hannah          

 Luuk          

 

 
 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie maandag 24-10-2022 t/m vrijdag 28-10-2022 

Kerstvakantie maandag 26-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie maandag 27-02-2023 t/m vrijdag 03-03-2023 

Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 07-04-2023 t/m maandag10-04-2023 

Meivakantie maandag 24-04-2023 t/m vrijdag 05-05-2023 

Hemelvaart donderdag 18-05-2023 t/m vrijdag 19-05-2023 

Pinksteren maandag 29-05-2023 

Zomervakantie maandag 10-07-2023 t/m vrijdag 18-08-2023 

 


