
Een nieuwsbrief vol wensen 

 Nieuwjaarsbrief juf Els 

Liefste Bollenboomkinderen 

ouders en schoolteam 

 

Op het einde van het jaar  

sta ik altijd voor jullie klaar! 

 

Met mijn allerbeste wensen 

voor jullie, lieve mensen! 

 

Met 2021 zijn we bijna klaar! 

Op het laatste ging van quarantaine hier, naar quarantaine daar! 

 

We kennen de regels goed, mondmaskers op en afstand houden, ... 

We  hebben ons er toch maar goed aan gehouden! 

 

Want het allerbelangrijkste is gezond zijn, 

met graag ook af en toe wat zonneschijn! 

 

Ik wens jullie daarom allemaal een heel gezond nieuw jaar, 

want met de virussen zijn we in 2022 hopelijk helemaal klaar! 

 

Ik wens jullie veel liefde, warmte en gezelligheid! 

Kortom, gewoon … een hele fijne tijd! 

 

Ik geef jullie nog een kusje hier en een kusje daar 

en wens jullie een heel gelukkig nieuw jaar! 

 

Juf Els 

13 december 2021 

 

 

6/2021-2022 

Nieuwsbrief december-

deel 2 

In de deze nieuwsbrief 

bewust even geen  

coronanieuws, maar 

wel enkele wensen 

voor 2022! 



 

 Nieuwjaarswensen vanuit de scholengemeenschap 

 

 Nieuwjaarwensen vanuit de stad 
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Droevig nieuws 

Helaas dienen wij ook wel droevig nieuws te melden. Wij leven mee met de fami-

lie van juf Ines (KS) bij het overlijden van haar grootmoeder. Wij wensen haar en 

haar familie veel sterkte toe! 

 

Kerstkaartje vanuit de school 

Deze week stappen onze kinderen Zammel rond om deze kerstboodschap te verspreiden onder de 

inwoners  van het dorp. 

Namens schoolteam SBS 

De Bollenboom 

Els Gilis 

directie 

 



Inzameling 

Wij verzamelen inktpatronen en batte-

rijen. Als je dit thuis nog liggen hebt, 

dan mag je dit altijd mee naar school 

brengen. 
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zaterdag 1   

zondag 2   

maandag 3   

dinsdag 4   

woensdag 5   

donderdag 6   

vrijdag 7   

zaterdag 8   

zondag 9 Einde kerstvakantie 

maandag 10   

dinsdag 11 3KO-1-2LO zwemmen - 1KO medisch onderzoek 

woensdag 12   

donderdag 13   

vrijdag 14 5LO Draadloos– Joetz - Leerlingenraad - LS: Onder de boom 

zaterdag 15   

zondag 16   

maandag 17   

dinsdag 18 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 19  nm: Moev: trefbal 3+4LO 

donderdag 20   

vrijdag 21   

zaterdag 22   

zondag 23   

maandag 24   

dinsdag 25 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 26   

donderdag 27  6LO: Uitleg secundair onderwijs SILA 

Vrijdag 28   

Zaterdag 29   

zondag 30   

maandag 31  6LO: ICT-workshop door lkr. KOGEKA 

Activiteiten zijn onder voorbehoud  


