
  

NIEUWSBRIEF 16-12-2022  

 

   Agenda 

20 december  
21 december  

Kerstviering avond 
Inloop tot half 9 
Speelgoeddag onderbouw 

22 dec - 6 jan  
16 t/m 27 jan 

Kerstvakantie 
Citoweken 
 

    

                Actie Schoenendoos  2022 

 
Al meerdere jaren doen we als school mee aan actie schoenendoos. Een actie van kinderen voor 
kinderen. Hieronder leest u hoe de actie werkt. Hopelijk zijn er veel kinderen die een doos voor een 
ander kind gaan vullen!   
 

   Onze Actie Schoenendoos gaat naar:  

   
   Dagverblijf / BSO  “Dede Pikiña”            
  
 Actie Schoenendoos is een mooie kerstactie. Kinderen op Curaçao die het goed hebben vullen een 
schoenendoos via de schijf van vijf voor kinderen op Curaçao die het minder goed hebben. De actie 
groeit langzaam uit tot een grote hulp- en bewustwordingsactie!   
Door deze actie kunnen kinderen iets concreets doen voor kansarme leeftijdsgenootjes. Het is een 
leerzame ervaring. Door zelf een schoenendoos te vullen, leren kinderen wat geven en delen is. Ze 
leren omzien naar en opkomen voor hun leeftijdsgenootjes.   
    
 

                 
 

 

 

     



                    Reminder 

Dinsdag 20 december gaan we met de klas 
genieten van een heerlijk Kerstdiner. Het is de 
bedoeling dat de kinderen zelf allemaal een 
gerecht meenemen. Voor drinken wordt 
gezorgd. 

Bij het prikbord van de groep van uw kind 
hangt een lijst waarop u aan kunt geven wat u 
wilt klaarmaken voor het diner. Geeft u 
uiterlijk 19 december een (plastic) bord, beker 
en bestek mee? 

Bewonderen Kerstdorp 

Vanaf dinsdagochtend zal het kerstdorp te 
bewonderen zijn in de centrale hal bij 
binnenkomst. In de ochtend zullen de lichtjes 
nog niet aanstaan. In de avond tijdens het 
kerstdiner zal het dorp prachtig verlicht zijn. 
Ook op woensdagochtend staan de lichtjes 
aan. U heeft dan alle tijd om rustig met uw 
kind op 

zoek te gaan naar de eigen kerstkamer. Het 
kerstdorp verhuist op woensdagmiddag naar 
de bieb. Daar zal het dorp nog tot 13 januari 
te bewonderen zijn. 

De leerlingen hebben hard gewerkt and I am a 
super proud teacher! 

Ik wil alvast alle hulpouders bedanken voor 
hun hulp. Zonder jullie was het niet gelukt. 

Masha Danki! Miss Margarita 

      

 

Hoe werkt het?  
 

1. Zoek een lege schoenendoos op. Versier de 
doos en het deksel met vrolijk cadeaupapier, 
stickers of verf.  Maak er een echte 
cadeaudoos van!  
   
2. Bedenk of je een doos wilt maken voor een 
jongen of een meisje en voor welke leeftijd:   
2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar.  
Schrijf dit duidelijk zichtbaar boven op de 
versierde deksel van je schoenendoos!  
   
3. Vul de doos met schoolspullen, speelgoed 
en toiletartikelen. Het mogen nieuwe spullen 
zijn, maar je kunt ook iets van je eigen 
speelgoed weggeven. Kijk goed of alle spullen 
schoon en niet kapot zijn.  
 
4. Neem je gevulde schoenendoos uiterlijk 
dinsdag 20 december mee naar school. De 
doos mag je onder de kerstboom in de hal 
leggen.  
   
Inhoud kan zijn:  
Iets lekkers: Houd er rekening mee dat er niet 
iedereen een koelkast heeft. Dus geen 
chocolade maar bijvoorbeeld wel snoepjes of 
koekjes in blik.  
   
Iets kerstachtigs: Zorg voor een kerstsfeer, 
bijvoorbeeld door een kerstbal of 
kerstslingers.  
   
Iets zachts: Ieder kind moet kunnen knuffelen, 
doe er een lieve en zachte knuffel bij.  
   
Iets leuks: Kijk of je een leuk kleinigheidje 
vindt dat leuk is om te krijgen voor degene die 
de doos opent. Bijvoorbeeld een leuke pen, 
een autootje of iets anders.  
   
Iets nuttigs: Nuttige dingen kan iedereen 
gebruiken. Doe daarom ook iets in de doos 
wat handig is, bijvoorbeeld tandpasta, zeep of 
een borstel.  

                             

 

    


