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Bijlagen: 
- Kerstbrief Willinkschool 
- Kinderkerstfeest Heemstede 
- Kerstvieringen 24 december 

Welkom 
Elina en Taya starten de komende periode op de Willinkschool. 
Welkom en een fijne tijd op onze school! 

Intocht 
Gisteren vereerde Sinterklaas de Willinkschool met een bezoek. Op 
een grote tractor reed hij met drie Pieten het plein op! Hij was erg 
onder de indruk van het mooie en groene plein en gaf de school een 
boompje cadeau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben ervan genoten om de Sint weer met alle kinderen en ouders in te kunnen halen. Alle 
groepen mochten vervolgens om de beurt in de aula naar Sinterklaas en de Pieten komen, ze een 
hand geven en voor ze zingen of een ander optreden geven. In de groepen 6 tot en met 8 waren 
prachtige surprises gemaakt en gedichten geschreven.  

Dank aan iedereen die dit feest weer mogelijk heeft gemaakt: de ouders van de ouderraad, de 
teamleden die erbij betrokken waren en niet in de laatste plaats de Sint en zijn Pieten!  

 

Kalender 

 

09-12: Paarse Vrijdag 
 

12-12: Kinderparlement 
 
16-12: Schaatsen groep 4 en 5 
 (op de Geitenwei) 
 
20-12: groep 6 kerstliedjes 

zingen bij Zorgbalans 
 
20-12: Nieuwsbrief 9 
 
22-12: Kerstviering en 

kerstdiner 
 Kinderen om 12.00 u 

uit 
 
24-12: Kinderen om 12.00 u 

uit, start kerstvakantie 
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Paarse vrijdag 
Door het hele land wordt op 9 december Paarse Vrijdag gevierd: de dag waarop scholen laten zien 
dat iedereen zichzelf mag zijn, en dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is. Dat 
sluit mooi aan op onze missie en visie. Natuurlijk vinden we dit het hele schooljaar door belangrijk.  
We besteden er aankomende vrijdag ook aandacht aan. Dat doen we passend bij de leeftijdsgroep 
van de kinderen, met behulp van het lespakket voor de basisschool. 

Kerstviering school 
Nu de Sint het land weer heeft verlaten, leven we alweer toe naar het volgende feest. Fijn dat we het 
kerstfeest weer kunnen vieren zoals we het gewend waren, met een kerstviering met alle kinderen in 
de kerk, een kerstdiner in de klassen en een gezellig samenzijn voor de ouders. Voor sommige ouders 
en kinderen is dat de eerste keer, voor anderen is het ook alweer een paar jaar geleden. U vindt alle 
informatie in de kerstbrief die als bijlage bij deze nieuwsbrief is verzonden. 

Kerstvieringen kerken 
Bij deze nieuwsbrief vindt u twee uitnodigingen voor kinderkerstvieringen van verschillende kerken 
uit de omgeving. 

Voorschoolse opvang 
Verschillende ouders hebben ons gevraagd naar de mogelijkheden voor voorschoolse opvang op 
school. Om voorschoolse opvang te kunnen organiseren, is er een minimum aantal leerlingen nodig 
die hier gebruik van maken. Tot nu toe is dit niet aan de orde en kunnen we het daardoor niet 
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bieden. Eens in de zoveel tijd inventariseren we of er behoefte is aan voorschoolse opvang. Mocht u 
hier behoefte aan hebben, laat het dan alstublieft even weten aan Willemijn via Parro of een e-mail. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Zoals iedereen merkt, is het voor veel mensen financieel een moeilijkere tijd geworden. De tekorten 
door de energiecrisis en de hoge inflatie treffen ons allemaal. Niet alleen de lage inkomens, maar ook 
huishoudens met een inkomen boven modaal komen maandelijks tekort en dat raakt ook hun 
kinderen.  

De contributie voor sport- of cultuur is een van de eerste uitgavenposten waarop gezinnen moeten 
bezuinigen. Juist voor kinderen is het belangrijk dat zij te allen tijde naar de sport- of cultuurclub 
kunnen (blijven) gaan.  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met 
weinig geld, toch mee kunnen doen met zwemles, voetbal, muziekles, turnen, judo of een andere 
sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betaalt het fonds de contributie / het 
lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. 

Mocht u zelf tegen het probleem aanlopen dat het financieel niet (meer) haalbaar is om uw kind te 
laten deelnemen dan kunt u dit kenbaar maken.  

Jacoba Wallet is als intermediair professioneel betrokken bij het fonds en kan voor kinderen van de 
Willinkschool de aanvraag voor u indienen. Dit is uiteraard geheel vertrouwelijk en zonder verdere 
verplichtingen. U kunt rechtstreeks met haar contact opnemen op jacoba@walletsupport.nl / 06-
15671303 of via de Willinkschool in contact komen. 

Spelregels 

Er is een aantal spelregels van toepassing voor de aanvraag: 

• Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit één gezin gedaan worden. Wel moet er voor 
elk kind apart een aanvraag worden ingediend; 

• Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair; 
• De contributie/het lesgeld wordt rechtstreeks betaald aan de sportclub of instelling waar het 

kind les heeft; 
• Spelregels over de hoogte van de bijdrage of leeftijd van het kind kunnen per fonds of 

gemeente verschillen; 
• De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. 

Als u vragen heeft over bovenstaande schroom dan niet om contact op te nemen! Ook als u wellicht 
mensen kent in uw omgeving die een hulpvraag hebben dan kunt u uiteraard doorverwijzen. 
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