
 

 

 

 

 

 
 

 

Kerstvakantie 
Voor de meeste leerlingen is de kerstvakantie afgelopen vrijdag al gestart, enkelen kwamen 
nog naar de noodopvang. 
Vanaf vandaag start de kerstvakantie dan echt. 
Als het goed is, gaan we maandag 10 januari weer 'gewoon' van start. Maar de kans bestaat 
natuurlijk dat de scholen dan toch nog gesloten blijven en we afstandsonderwijs gaan 
verzorgen. 
Het team bereidt zich daar in ieder geval op voor, voor het geval dat... 
Mocht dit het geval zijn en mocht er begin januari vanuit Den Haag nog nieuws komen, dan 
informeren we jullie uiteraard via Social Schools. 
Houdt er rekening mee, dat er woensdag 12 januari een studiedag gepland staat. 
De kinderen zijn dan sowieso vrij. En, wanneer er sprake is van afstandsonderwijs, is er die 
dag geen noodopvang. 
We wensen jullie fijne feestdagen en een gezonde start van het nieuwe jaar. Maak er, 
ondanks de coronabeperkingen, een mooi feest van. 
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Ingekomen post 
 

T Lam ontmoet 
Kindertheater 
Zondag 16 januari 2022; 15.00 uur; entree € 7,50 (volwassenen), 6 t/m 12 jaar gratis 
Man met het stenen hart door Garage TDI 
Kindertheater vanaf 6 jaar 
 Wanneer u op de link klikt vindt u meer informatie over de voorstelling, zoals een korte impressie 
ervan op vimeo: 
https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/170/man-met-het-stenen-hart-6-. 
  
Om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen er naartoe te gaan is de voorstelling gratis 
voor kinderen tot en met 12 jaar. 
Oudere kinderen en volwassenen betalen € 7,50,- per kaartje. 
Reserveren is noodzakelijk: karin@karinklomp.nl. Betalen kan (gepast geld of met pin) op de dag zelf 
aan de zaal. 
We houden ons aan de dan geldende corona maatregelen, zoals bijvoorbeeld een geldige QR code en 
legitimatiebewijs bij entree. Het adres: Vermaning t Lam, Breestraat 2 in Blokzijl. 

 
 

Beweegactiviteit 
Met de (vervroegde) kerstvakantie voor de deur willen wij toch iets organiseren, maar dan 
op een verantwoorde manier voor kinderen (en ouders) om zelf te doen. 
  
We kunnen nog niet alles verklappen, maar kinderen en ouders mogen alvast weten dat er 
meer informatie op de Facebook en Instagram pagina van Buurtwerk Sport Steenwijkerland 
komt te staan. 
Daarom vragen we jullie als school om dit te delen met ouders en kinderen, bijvoorbeeld in 
de nieuwsbrief of op een andere manier. Hiervoor kan het onderstaande bericht worden 
gebruikt: 
  
Beste kinderen en ouders, 
In de kerstvakantie organiseren wij als buurtwerkers sport een leuke, sportieve activiteit. Dit 
keer niet met z’n allen tegelijk, maar op een andere manier. 
Wij zetten de activiteit klaar op verschillende locaties in de gemeente, jullie kunnen zelf 
bepalen wanneer je dit gaat doen. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sttprodukties.nl%2Fvoorstelling%2F170%2Fman-met-het-stenen-hart-6-&data=04%7C01%7Cdirectie%40rolpaal.nl%7Cd8671310db4b4606717d08d9bd86866d%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637749207759212328%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fefBwdi9HDrSNIfFGSmd6Eu%2F2ErQ%2BiHJxH%2BgNv6fNq8%3D&reserved=0
mailto:karin@karinklomp.nl


Wat je precies kunt doen is nog een verrassing, maar we kunnen wel alvast vertellen dat er 
een leuke prijs te winnen valt! 
Meer informatie komt binnenkort op de Facebook en Instagram van Buurtwerk Sport 
Steenwijkerland, dus houd deze pagina’s in de gaten! 
Alvast bedankt voor het delen, en alvast een hele fijne kerstvakantie gewenst! 
Met vriendelijke groet, 
Karin Rijkelijkhuizen 
Buurtwerker sport, team Noord-Zuid 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


