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Bijlagen: 
- Kom in mijn tuin 

Welkom 
Milan, Tess, Alexander, Casper, Tobias, Julian, Ashfi en Jelle starten in 
de periode na de kerstvakantie op de Willinkschool. Welkom en een 
fijne tijd op onze school! 

Kerst 
Deze week vinden weer allerlei kerstactiviteiten plaats. Fijn dat het 
weer kan! We genieten er extra van na de jaren dat het niet mogelijk 
was. 

Na de kerstvakantie bent u op maandag 9 januari welkom om uw kind 
tussen 8.20-8.30 uur de klas in te brengen. 

Kinderburgemeester 
Dit jaar start de gemeente Bloemendaal met het aanstellen van een 
kinderburgemeester. De kinderen van groep 6 tot en met 8 hoorden 
daar al iets over tijdens het project Raadslid in de klas. Uit alle groepen 
7 in de gemeente mag een kandidaat verkiesbaar worden gesteld. In 
onze groep 7 heeft de stemming al plaatsgevonden en is Mees gekozen 
als kandidaat namens de Willinkschool! 
Op woensdag 18 januari 2023 geven alle kandidaten uit Bloemendaal 
een presentatie en vinden de verkiezingen plaats in de raadszaal van 
het gemeentehuis in Overveen. Dit zal gebeuren aan de hand van een 
opzet van de organisatie kinderrechten.nu en heet “Als ik kon 
toveren”. De stemprocedure verloopt ook volgens een opzet van 
dezelfde organisatie. Die dag wordt dus bekend wie er 
kinderburgemeester wordt. Veel succes Mees! 

MZR verkiezingen 
Volgend schooljaar heeft de MR twee nieuwe leden nodig voor de 
oudergeleding. Eveline Milton neemt aan het eind van het schooljaar afscheid, omdat haar jongste 
zoon dan naar het voortgezet onderwijs gaat. De termijn van Eva Draijer zit er aan het eind van het 
schooljaar ook op. Zij stelt zich niet herkiesbaar.  
 
Het lidmaatschap van de MZR is een overzichtelijke taak qua tijdsinspanning en een interessante 
manier om bij school betrokken te zijn. Je hoeft zelf niet in het onderwijs werkzaam te zijn om lid te 
worden. Integendeel: een ander perspectief is juist erg waardevol! 
 
Waar geef je je voor op? 
-6 keer per jaar een vergadering van ongeveer 1,5 uur (het moment is met elkaar af te stemmen); 
-doorlezen van stukken (bijvoorbeeld het kwaliteitsjaarplan); 
-betrokkenheid bij sollicitatieprocedures (indien van toepassing). 
 

Kalender 

 

19 t/m 
21-12: 8.20 uur: Verschillende 

groepen zingen 
kerstliedjes op het 
plein 
 

22-12: Kerstviering (ochtend) 
 Kinderen om 12 uur uit 
 17.00-18.15 uur 

kerstdiner groepen 
(borrel voor ouders) 

  
23-12: Kinderen om 12.00 uur 

vrij, start kerstvakantie 
 
24-12 
t/m 
08-01: Kerstvakantie  
 
17-01: Nieuwsbrief 10 
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Met een kleine inspanning beteken je dus veel voor de school. Het 
is de ultieme kans om je stem namens de ouders te kunnen laten 
horen en je cirkel van invloed te vergroten. 
 
Geef jij je op? Doe dit door een mail te sturen naar 
MZR.willinkschool@twijs.nl. Doe dit voor eind januari. Begin 
februari staat de volgende MZR-vergadering gepland en bekijken 
we de aanmeldingen. Als er meer dan twee aanmeldingen zijn, 
volgen er verkiezingen. 
 
Voor vragen kun je terecht bij Eveline Milton of Eva Draijer via 
MZR.willinkschool@twijs.nl.  
 
Hartelijke groet, 
De oudergeleding van de MZR 

 
Schaatsen 
Op donderdag 24 november vertrokken de groepen 6,7 en 8 om 
12.00 uur naar de IJsbaan van Haarlem waar meester Mark de 
kinderen al stond op te wachten. 

Nadat de laatste kinderen waren aangekomen hadden de eersten 
hun schaatsen al ondergebonden en stonden op het ijs, zoveel zin 
hadden ze er in. Kinderen met wat minder ervaring hebben 
geoefend op de binnenbaan, kinderen met wat meer ervaring 
schaatsten op de buitenbaan. 

Vanaf het begin tot het einde schaatsten vele kinderen met een 
stempelkaart zoveel mogelijk rondjes. Er was voor de liefhebbers 
zelfs warme chocolade melk en wat lekkers! Voor we het wisten 
was het al weer tijd en lieten we de IJsbaan weer achter ons. Al met 
al was het weer genieten en had iedereen heel veel plezier deze 
middag. Via de weg willen wij alle hulpouders bedanken. 

De Sportcommissie 

 

 

 

 

 

Hieperdepiep 

02-01: Ashfi (1) 

04-01: Eva (7) 

07-01: Juf Marlies (1-2b) 

09-01: Luz (8) 

09-01:  Daan (5) 

09-01: juf Ingrid 

(administratie) 

10-01: Milan (1) 

11-01: Esmée (5) 

11-01: Karlijn (8) 

12-01: Mette (7) 

13-01: James (5) 

17-01: Jelle (1)  

17-01: Sarah (3) 

19-01: Demian (8) 

19-01: Jildau (4) 

19-01: Elina (2) 

22-01: Juliette (4) 

22-01: Olivier (7) 

25-01: Fiona (2) 

29-01: Eva (3) 
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Het team van de Willinkschool wenst u 

Prettige feestdagen en een mooi nieuwjaar! 
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