
 

 
 
 
NUMMER 7, 23 december 2022  
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Dit is de laatste infobrief van 2022. Morgen begint de kerstvakantie met daarin zoals gewoonlijk de overgang 
naar het nieuwe jaar 2023. 
  
Gelukkig konden we, in tegenstelling  tot de twee voorgaande jaren, dit jaar in alle rust afsluiten met een 
dag die geheel in het teken stond van het kerstfeest. 
De kerstviering waarin alle groepen een aandeel hadden was een prachtig en sfeervol begin van de dag. De 
kinderen hadden goed geoefend en ook de liedjes werden goed meegezongen. 
 

 
 
Na een onderbreking in de middag werd het kerstfeest voortgezet met een heus kersdiner. Wat een succes 
was dit! De buffettafels stonden vol met allerlei lekker dingen. Het was overweldigend! De kinderen hebben 
genoten en heerlijk gesmuld van al dat lekkers!! Ouders bedankt! 



   
 
Voor aanvang van de viering mochten de kinderen een kleinigheidje inleveren voor de kerst ’mand’. Het is 
een mooie gevulde kist geworden met niet alleen allerlei lekkere dingen maar ook kaarsjes e.d. Deze mand is 
aangeboden aan ‘Het Huisgezin’. Dit is een opvanggezin in De Tike. Ook op onze school zitten kinderen uit dit 
gezin. Het is een klein gebaar van ondersteuning voor het mooie werk wat Pieter en Annemarie Smaling 
doen. 
 

Extra informatiebrief 
Ik wil deze infobrief kraag kort houden en geen mededelingen meer doen voor het nieuwe jaar. U kunt dan 
ook in de laatste week van de kerstvakantie nog een extra infobrief verwachten waarin een aantal 
mededelingen staan die belangrijk zijn voor de start en de eerste weken in januari.  
 

Kerstbomeninzamelingsactie  
Uitzondering hierop is de mededeling dat onze school ook dit jaar weer meedoet 
met de kerstbomenactie.  
Op woensdag 4 januari kunt u de oude kerstboom inleveren. 
Tussen 13.30 en 14.30 uur staat de schoolcommissie klaar op het parkeerterrein 
van de school om de kerstbomen in ontvangst te nemen. Vorig jaar was dit een 
groot succes en heeft het nog een mooi bedragje opgeleverd voor de renovatie 
van het schoolplein. 
 

Bedankt! 
Zo’n laatste infobrief is ook altijd een mooie gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet in het 
afgelopen jaar en daar wil ik dan ook graag gebruik van maken. 
 
Alle ouders en andere vrijwilligers die in het afgelopen jaar ons hebben geholpen bij allerlei klussen en 
activiteiten…….BEDANKT!! Zonder uw hulp zouden veel dingen niet mogelijk zijn geweest! 
En natuurlijk wil ik alle teamleden van SWS De Leister Igge bedanken voor hun inzet, gedrevenheid,  
enthousiasme, energie en geduld.  
Met jullie talenten en kwaliteiten maken en zijn we SWS De Leister Igge!! 
 
Ik wens u namens dit team  
 
fijne kerstdagen en een gezond en inspirerend 2023!  

 
Henk de Vries, 
directeur SWS De Leister Igge 
 



Kerstbomeninzamelingsactie! 

 

 

 

 

 

Kerstbomeninzamelingsactie  
Op woensdag 5 januari kunt u uw kerstboom inleveren op het parkeerterrein 

voor de school. De gemeente haalt deze vervolgens op en verwerkt ze op een 

milieuvriendelijke manier (vanwege hars mogen de bomen niet in de groene 

container; ze zijn ongeschikt om te composteren). 

 

Win-win-situatie 
Scholen en verenigingen die meedoen aan deze actie (De Leister Igge dus in Opeinde) krijgen € 0,75 per 

ingeleverde kerstboom. Verder maken de deelnemers kans op een bonus als ze de meeste bomen 

ingezameld hebben binnen de gemeente Smallingerland. 

Een win-win-situatie: door je boom in te leveren bespaar je op milieu en spek je de kas van de 

school. 
De schoolcommissie is aanwezig om e.e.a. te regelen. 

 

Daarom dus onze oproep om zoveel mogelijk kerstbomen in te leveren 

op woensdag 4 januari tussen 13.30 en 14.30 uur bij school. 

 

Misschien vinden de oudste kinderen het leuk om in de buurt alvast te vragen of ze 

4 januari de boom van hun buren/bekenden naar school mogen slepen of met een 

skelter/fiets komen brengen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


