
 

 
 
 
NUMMER 6, 2 december 2022 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Deze keer een korte infobrief. 
 
De maand december is gisteren begonnen en dat betekent dat na het sinterklaasfeest, komende maandag, 
de voorbereidingen voor kerst ook al snel beginnen. Dit jaar zit er op school weer wat meer tijd tussen 
Sinterklaas en de kerstviering en hoeft de kerstboom bij wijze van spreken niet op 5 december al van zolder 
gehaald te worden. 
 
Wat betreft het Sinterklaasfeest: komende maandag 5 december gaan we de 
verjaardag van Sinterklaas op school vieren. 
We hopen van harte dat de goedheiligman onze school dan ook komt bezoeken. 
Bij goed (droog) weer gaan we ‘s ochtends (8:30 uur) op het plein zingen zodat 
Sinterklaas de school goed kan vinden. Jullie zijn dan van harte welkom om bij 
de opening van het feest te blijven kijken. 
Bij slecht weer zullen we de opening op het leerplein houden. Het is dan helaas 
niet mogelijk erbij aanwezig te zijn voor ouders. 
De kinderen nemen deze dag als gewoonlijk hun fruit en brood mee naar school 

en zijn om 14:00 uur uit. 
 

Tas meenemen 
Geeft u uw zoon/dochter een grote (plastic) tas mee naar school? Dan kunnen daar de werkjes, kadootjes, 
surprises e.d. in meegenomen worden naar huis. 
 

Kerst vieren we op donderdag 22 december. ’s Morgens is er een viering met alle kinderen van de school en 
’s avonds komen de kinderen wederom op school om samen te eten en we sluiten deze dag af met een 
samenzijn op het plein waar ook de ouders van harte voor worden uitgenodigd. U krijgt hier t.z.t. meer 
informatie en een uitnodiging voor. 

Wat nu al goed is om te weten is dat de kinderen op deze donderdag om 12.00 uur vrij zijn en dat 
ze weer om 17.00 uur op school worden verwacht.   

Oproep: Voor het plein hebben we op 22 december glazen potjes nodig voor de sfeerverlichting. Mocht u 
glazen potjes beschikbaar hebben zou u die dan willen meegeven aan uw kind(eren). 
Alvast bedankt.  

 

Trefwoord 
VERBONDEN (week 47 t/m 49) 
Met wie voelen we ons verbonden? Hoe kunnen mensen die heel verschillend zijn samenleven? Wat brengt 
ons samen, wat drijft ons uit elkaar?  



De bijbelverhalen gaan deze weken over de geschiedenis van Jozef. 

KLEIN BEGINNEN (week 50 en 51) 
Hoe kan iets groots heel klein beginnen? Hoe kan een klein begin uitgroeien tot iets groots? 
Deze laatste twee weken gaan de bijbelverhalen over de komst van Jezus op aarde. 
 
 

 

Eind presentatie muziekproject - uitnodiging voor alle belangstellenden 

De afgelopen weken heeft muziekvereniging Jeduthun een muziekproject op school georganiseerd. Alle 

kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben gespeeld op een trompet, trombone of nog een ander instrument. 

Onder leiding van Johan Postma hebben ze 5 weken allemaal noten geleerd en muziek gemaakt. 

Binnenkort geven de kinderen een presentatie en alle belangstellenden mogen dan komen kijken en 

luisteren: 

Datum: maandag 12 december 2022 

Plaats:  Dorpshuis De Wringe, Middelbuorren 1, 9218 PP Opeinde 

Tijd:  Van 18.00 – tot maximaal 19.00 uur 

 

De kinderen laten horen wat ze hebben geleerd en ook het korps Jeduthun is aanwezig, zodat we samen een 

muziekstuk kunnen laten horen 

WELKOM WELKOM  WELKOM WELKOM WELKOM  WELKOM 

 

Vervolg: aanbod en lessen 

Misschien vind je het spelen op een instrument leuk en wil je nog meer leren? Dat kan! 

Jeduthun organiseert vanaf 16 januari 2023 elke maandagavond van 18.45 – 19.15 een groepsles. Je leert 

dan nog beter spelen op het instrument en ook samenspelen in een groepje. Dit is onder leiding van onze 

dirigent Sjaak van der Reijden en is in totaal eerst 10 keer. Sjaak is behalve dirigent van het korps ook 

muziekleraar op basisscholen en weet precies hoe hij jou meer kan leren. 

Je mag zolang een instrument lenen van het muziekkorps. De kosten zijn voor 10 keer in totaal            € 

25,00. Er kunnen maximaal 8 kinderen deelnemen. Dus snel opgeven! 

Na deze 10 weken gaan we met jou kijken wat de mogelijkheden zijn. Je kunt dan op les, bijvoorbeeld in 

kleine groepjes of misschien meedoen met het Notenkrakersorkest. Dit is een orkest voor beginnende 

muzikanten met deelnemers uit de Drachten en de dorpen daaromheen. Johan Postma is de dirigent. 

Misschien zijn er vragen? Jij of je ouders kunnen die stellen op 12 december a.s., maar je kunt ook contact 

opnemen met Lineke of Anja Nicolai, 06-285 967 35, jeduthuncmv@gmail.com.  

 



 
 

 

  

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur (0-18 jaar) 
 

 

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten 
doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de 
contributie / het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit 
gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of 
theaterschool. 
  
HOE WERKT HET? 
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels 
en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al 
binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Vul dan alvast deze 
ouderkaart in, de coach Sport & Bewegen neemt vervolgens contact met u op.  
  
Vul hier de ouderkaart in! 
  
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dennis Zijlstra 
via d.zijlstra@sportbedrijfdrachten.nl of 06 82 42 69 44. 
 

 
 
 
 
 
Henk de Vries, 
directeur SWS De Leister Igge 
 
Bijlage:  
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