
Nieuwsbrief  

Basisschool ’t Bossche Hart  
 8 december 2023 

 

Sinterklaas op ’t Bossche Hart   

Op donderdag 1 december was de hele school in afwachting 

van de Sint. 

We stonden op het schoolplein te zingen toen er opeens 2 

pieten verschenen en ons lieten dansen. 

Maar waar was de Sint? 

Die was nergens te bekennen dus zijn we omdat het zo 

koud was maar naar binnen gegaan.  

Waar bleef de Sint nu toch? 

En wat voor groot pak stond er op het leerplein? 

Zou daar de Sint in zitten?    

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Juf Debbie van ‘t Toverbosch mocht het pak open 

maken en....Ja hoor! 

Daar was de sint!... in het grote pak. 

Gelukkig!  

Nu konden we samen een fijn Sinterklaasfeest vieren! 

Iedere groep kreeg  een klassencadeau om mee 

buiten te spelen en alle kinderen kregen later op de 

dag een cadeautje. In de bovenbouw werden de 

surprises uitgepakt. 

Het was een gezellige dag! 

 

 

 

 
 
 

 



Vanuit de gemeente: 
U zult het ongetwijfeld gemerkt hebben dat letterlijk alles duurder is geworden. Daarom kan het gebeuren dat 
mensen in financiële problemen komen. Daarvoor kun je bij de gemeente aankloppen. Zie onderstaande tekst van 
de gemeente.  
 
Ouders / verzorgers kunnen altijd contact opnemen met de gemeente voor hulp bij financiële zorgen. Er wordt dan 
gekeken of ze geholpen kunnen worden door een budgetplan te maken en kunnen we samen nagaan of er regelingen 
zijn waar nog geen gebruik van wordt gemaakt. Mensen kunnen contact opnemen via het algemene telefoonnummer 
140615, of via de website https://www.halderberge.nl/rondkomen-met-inkomen . Via de website is veel informatie te 
krijgen over minimaregelingen.  
 
 

Oproepje overblijfvrijwilliger:       
We zoeken extra hulp na 1 januari a.s. om bij het overblijven een uurtje te 
komen helpen? Dat zal dan tussen 12.00 en 13.00 zijn op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Wat vragen we dan van u? U houdt toezicht bij het eten in 
de klas en als de maaltijd is afgelopen zorgt u ervoor dat de kinderen ’s middags 
aan schone tafels in hun lokaal verder kunnen werken. Ook oma’s en opa’s 
mogen zich aangesproken voelen. Als u ons wilt helpen moet er wel een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag) worden aangevraagd, maar de kosten daarvoor 
worden natuurlijk door ons vergoed. Mocht u tijd en interesse hebben meldt u 
dit dan bij de directie.  

 
Campagne | Geef een boek cadeau (van de bibliotheek)  

De titel van de leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau 2023 is 
bekend: Dolfje Weerwolfje. Het doel van deze campagne is om alle kinderen 
in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit 
de jeugdliteratuur. Vanaf 10 februari is Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon 
voor € 2,99 te koop in de boekhandel. Dolfje Weerwolfje is het eerste boek 
van de inmiddels 25-delige serie over een jongetje dat bij volle maan in een 
weerwolf verandert. 
 

 

Aan in het donker 

Bijna alle fietsers (95%) vinden het gevaarlijk om in het donker geen 
verlichting aan te hebben. In het donker en bij slecht zicht is het dan ook 
verplicht verlichting te voeren. Het gebruik van losse fietslampjes is 
toegestaan, maar vaste fietsverlichting heeft veel voordelen. Daarom 
zijn wij hier voorstander van. 
Hoe val jij op? 
Je kan zelf al veel doen om lekker op te vallen in het verkeer. 
 

1. Zet je fietslicht aan 

Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting. 

Staat deze aan? Dan is het tijd je fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is verlichting verplicht. 

2. Check je fiets 

Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk met de VVN Fietscheck. Is je 

verlichting kapot? Repareer het zelf of breng je fiets naar de fietsenmaker, zodat je weer veilig onderweg 

kunt. 

3. Val op met je kleding 

Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op. Reflecterende strips 

helpen ook om beter op te vallen. 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.halderberge.nl%2Frondkomen-met-inkomen&data=05%7C01%7Ckees.degroen%40borgesius.net%7C4302b184e31040801c8008dad079f15b%7Cd55415621e564200999f7ddc4b94971a%7C0%7C0%7C638051519394362354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xqB4cnRkHqwk5WD5m9nqwBHAgw7z0dJ%2FtpEnq72xKXg%3D&reserved=0
https://vvn.nl/de-voordelen-van-vaste-fietsverlichting
https://vvn.nl/fietscheck

