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Welkom 
Luc start de komende periode op de Willinkschool. Welkom en een 
fijne tijd op onze school! 

Babynieuws 
Gisteren is de zoon van Jamie en haar vriend Niels geboren: Dex! Van 
harte gefeliciteerd en veel geluk samen. 
 
Bericht van Sinterklaas 
 
Beste kinderen en ouders, 
 
Maandag 5 december kom ik graag bij jullie op bezoek. Ik kijk er erg 
naar uit om iedereen, kinderen en ouders, weer te zien! Als het goed 
is komen de pieten en ik rond 8.35 uur op school aan. Wilt u op uw 
kind letten tijdens dit feestelijke moment? Kunt u niet bij mijn 
ontvangst op het schoolplein zijn, hoort de leerkracht dat graag 
even.  
Als het hard regent die dag gaat het feest op het schoolplein niet 
door. Dan ontmoet ik de kinderen in de aula.  
 
De pieten en ik hebben er zin in! 
 
Dag hoor, 
Sinterklaas 

Schoolplein 
Na het opknappen van het schoolplein, is het bordje 
“verboden toegang” bij het hek aan de Rijksstraatweg 
vervangen door een nieuw bord. Hierop is te zien welke 
afspraken er gelden bij het spelen op het plein. Het plein is 
toegankelijk voor ieder die wil komen spelen buiten 
school- en BSO-tijden, mits zij zich houden aan de regels 
op het bord. Als de BSO er is, hebben zij het plein ter 
beschikking om te spelen en zullen zij andere kinderen 
vragen om ergens anders te gaan spelen. Zo kunnen zij 
zorg dragen voor het overzicht over de kinderen die aan 
hun zorg zijn toevertrouwd. 

 
 

 

Welzijn Bloemendaal: Winterschool 2023 
In de tweede week van de kerstvakantie vindt de Winterschool plaats voor Oekraïense kinderen en 

Kalender 

 

21-11 
t/m 
25-11: Portfolioweek 
 
24-11: Schaatsen groep 6 
 t/m 8 
 
1-12: groep 6 naar 

tentoonstelling 37 PK 
 
05-12: Sinterklaas  
 
 
06-12: Nieuwsbrief 8 
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kinderen van statushouders en vluchtelingen. Kinderen in de 
leeftijd van 8 t/m 12 jaar en woonachtig in de gemeente 
Bloemendaal zijn welkom om mee te doen. De ochtenden worden 
gevuld met interactieve taallessen. In de middag zijn er activiteiten 
op het gebied van o.a. sport en cultuur. 

De winterschool vindt plaats op dinsdag 3, woensdag 4 en 

donderdag 5 januari van 10:00 uur tot 15:00 uur. De locatie van de 

taallessen is de Muziekschool Bloemendaal aan de Korte Zijlweg 

9B in Overveen. Meedoen is gratis. Vervoer vanaf Park 

Vogelenzang wordt verzorgd.  

De Winterschool is een activiteit die Welzijn Bloemendaal i.s.m. 

met de Bijlesmeester en Gemeente Bloemendaal aanbiedt. Het 

doel van de school is te zorgen dat de kinderen tijdens de 

vakantieperiode bezig zijn en blijven met Nederlandse taal en geen 

taalachterstand oplopen. Daarnaast heeft de school als doel om de 

kinderen kennis te laten maken met anderen en zo hun sociale 

netwerk te vergroten, evenals kennis te maken met sport en 

cultuur in deze omgeving.  

Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar zijn welkom om mee te helpen 

als vrijwilliger. Zij worden gevraagd een handje te helpen met de 

activiteiten. Ook volwassenen zijn welkom om bij te dragen als 

vrijwilliger tijdens de Winterschool.  

Heb of ken je kinderen die in aanmerking zou(den) komen voor de 

Winterschool? Wil je meer informatie? Wil je je aanmelden als 

vrijwilliger, of wil je jouw kind aanmelden? 

Neem dan contact op met Thirsa de Wit; 

thirsa@welzijnbloemendaal.nl of bel 0651577552. Bij geen gehoor 

kunt u contact opnemen met Welzijn Bloemendaal op 023-

5250366. 

 Welzijn Bloemendaal 

Bloemendaalseweg 125 

2061 CH Bloemendaal 

T: 0657 937570 

 

 
 
 
 
 

Hieperdepiep 

04-12: Bodijn (6) 

07-12: Anna (4) 

08-12:  Sarasofia (8) 

09-12: Abbe (3) 

10-12: Fyko (8) 

11-12: Josephine (8) 

13-12: Vajèn (3) 

15-12: Fenna (6) 

16-12: Pim (3) 

17-12: Valerie (3) 

21-12: Siebe (6) 

24-12: Maysa (4) 

25-12:  Vayen (2) 

27-12: Luc (1)  
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