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Inhoud 
In deze nieuwsbrief wordt aandacht 
besteed aan de volgende 
onderwerpen: 
- Kerstwens 
- Kerstpakker 
- Gezonde start leerlingenraad 
- Nieuwjaarsreceptie  
- School van de maand 

 

 

 

 

Kerstwens 
Alle groepen en juf Henny hebben een mooie kerstwens 
opgenomen. Via deze link is het filmpje te zien: 
https://youtu.be/dniaGUGKWrs  

Het team van obs De Goudvink wenst iedereen een fijne 
kerstdagen en een gelukkig en leerzaam 2023! 

 

Agenda: 

09-01  Eerste schooldag 2023 
Week 3/4/5 Cito-toetsweken 
23-02  Studiedag, kinderen vrij 
24-02  Middenrapport mee 
25-02- 
    05-03 Voorjaarsvakantie 
 
 

Kerstpakket 
Het zijn zware tijden. Boodschappen worden steeds duurder 
en de gasprijzen schieten omhoog. Reden voor ons om, samen 
met Villa Kakelbont en het Spectrum, alle gezinnen een 
kerstpakket cadeau te doen. Deze worden gefinancierd vanuit 
het Jeugdeducatiefonds. 

Het is een pakket met lekkere dingen, zoals chocolademelk, 
chips, een kerststol en spullen om een pastamaaltijd te 
maken. Vanuit het Jeugdeducatiefonds kun je bijvoorbeeld 
een schoolontbijt gefinancierd krijgen. Wij vonden het een 
goed idee om de kinderen voor kerst een lekker pakket mee 
te geven..  

Naast dit pakket, worden er ook andere gezonde initiatieven 
gefinancierd. Zo wordt het schoolfruit dit jaar verlengd tot en 
met het einde van het schooljaar. De leerlingen hebben dus 
het hele schooljaar 3 dagen een stuk fruit of groente van 
school. 

https://youtu.be/dniaGUGKWrs


  

 

Gezonde start leerlingenraad 
De leerlingenraad wenst ons allemaal een gezonde start van 2023 toe. Ze maken daarom op 
donderdag 12 januari heerlijke smoothies voor de hele school.  

 

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Hoogeveen 
Op 2 januari is de nieuwsjaarsreceptie van de Gemeente Hoogeveen in de Tamboer. Omdat 
vorig jaar onze mediatoren ‘Jong Hoogeveener van het jaar’ zijn geworden, zal onze school hier 
ook bij vertegenwoordigd zijn.  

 

School van de maand 
In januari is onze school de school van de maand bij de Dolfijn. Op vertoon van het kaartje, dat 
de leerlingen vandaag hebben gekregen, kan het heerlijk gezwommen worden!  

 


