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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)

Alleen met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren? Kijk op
www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester
en wethouders over het uiterlijk en
de plaatsing van bouwwerken.
Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie?
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Onder het motto ‘Jouw gemeente, jouw zaak’ biedt gemeente Uithoorn ook in 2020 gratis de cursus Politiek Actief aan. Deelnemers leren debatteren en efficiënt
invloed uitoefenen op de lokale
politiek.
De cursus Politiek Actief gaat 25
februari 2020 van start en bestaat
uit vijf bijeenkomsten met elk een
eigen thema. Naast theoretische
kennis, worden ook vaardigheden
zoals debatteren en lobbyen bij
de gemeente verbeterd. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard worden ook lokale politici en bestuurders uitgenodigd om
ervaringen uit de praktijk te horen.
Als afsluiting van de cursus
bezoeken de deelnemers
een raadsvergadering. De
cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief
te worden, maar nog niet
precies weet wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast is

de cursus ook zeer geschikt voor
inwoners die willen weten hoe zij
meer invloed kunnen uitoefenen
op de lokale besluitvorming. Maar
ook degene die gewoon nieuwsgierig is en wel eens wil weten
hoe die lokale politiek nu eigenlijk
werkt, is van harte welkom!
Aanmelden
Uitgebreide informatie over deze
cursus leest u op www.uithoorn.
nl. Aanmelden kan tot en met 14
februari 2020 bij Hans van Leeuwen, raadsgriffier van Uithoorn,
via griffie@uithoorn.nl. r is een
beperkt aantal plekken beschikbaar, dus vol = vol.

Hier leest u welke evenementen er plaatsvinden voor het feestjaar Uithoorn 200 jaar. Uitgebreide informatie kunt u altijd teruglezen op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar
2019
t/m 30 december
maand december
2020
maand januari
19 januari
26 januari

Wenskerstboom
Kunstestafette december met de
expositie “Crea Kids”
Kunstestafette Beeldhouwen
Verkiezing dorpsdichter
Uithoorns Mooiste-de Loop

De gemeenteraad over de
ruilverkaveling
raad. Inmiddels zijn alle stukken
en hetgeen is gezegd en besproken openbaar. Nieuwsgierig? Dan
kunt u alles teruglezen en -luisteren via de website van de gemeenteraad https://uithoorn.notubiz.nl.

Korting op de zorgpremie
met de gemeentepolis
Overstappen kan alleen
deze maand nog
Laat geen geld liggen! De gemeente biedt een collectieve verzekering
aan van Zorg en Zekerheid voor inwoners met een krappe beurs (inkomen tot 125 procent van de bijstandsnorm*). Overstappen van
zorgverzekeraar is nog mogelijk tot
het einde van dit jaar.
Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar
geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie.
Meer informatie
*Kijk voor de bijstandsnormen op
Rijksoverheid.nl. Kijk op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen voor

meer informatie over de verzekering. Of kijk op gezondverzekerd.nl.
Vragen?
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met het Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag van 09.00
tot 10.30 uur (0297) 513111. Balie
spreekuur: woensdagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur, vrije inloop.

Aangifte van geboorte
en overlijden op vrijdag
27 december 2019

Kunstestafette januari:

Expositie beeldhouwen
“Pelgrimspad”

Maandag 23 en dinsdag 24 december is er geen bezetting
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Waterlinie.
Woensdag 25 december (1e Kerstdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.
Donderdag 26 december (2e Kerstdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.
Vrijdag 27 december is het gemeentehuis en het sociaal loket gesloten (Scheidingdepot is wel geopend).
Maandag 30 en dinsdag 31 december is er geen bezetting
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Waterlinie.
Dinsdag 31 december is het gemeentehuis open voor publiek en telefonisch te bereiken tot 15.00 uur.
Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

EVENEMENTEN

De afgelopen periode is veel gezegd en geschreven over de ideeen rond de ruilverkaveling in De
Kwakel. Op 31 oktober 2019 is dit
onderwerp (toen nog in beslotenheid) besproken in de gemeente-

Het gemeentehuis van Uithoorn is op vrijdag 27 december gesloten. Wel kan men op deze dag tussen 10.00 en 11.00 uur
aangifte van geboorte of overlijden doen in het gemeentehuis
van Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Voor meer informatie, kijk op www.uithoorn/contact.

Feestdagen en aangepaste
openingstijden gemeentelijke diensten

FEESTJAAR
MUZIEK & ZANG

Gratis cursus Politiek Actief
voor inwoners Uithoorn

In januari 2020 wordt het stokje voor de kunstestafette doorgegeven aan beeldhouwster Ella de Nijs.
In het Fort aan de Drecht wordt
de cursus beeldhouwen gegeven door beeldend kunstenaar Ella de Nijs. In deze cursus wordt er
gewerkt met diverse steensoorten en hout. De beelden zijn een
selectie van een aantal cursisten
van de beelhouwgroep. De expositie is ingericht met de aandacht
op het Pelgrimspad (LAW 7) dat
via Uithoorn loopt. Het Pelgrimspad loopt van Amsterdam naar
Maastricht. De route doet Uithoorn aan via de vuurlinie (stelling van Amsterdam) het fort bij
De Kwakel en langs de smalle
vaart naar Vrouwenakker en vervolgt zo zijn weg langs het Am-

stel-Drechtkanaal. Het pad kan
gezien worden als een Jakobseroute, die uiteindelijk naar Santiago de Compostela kan voeren.
De route die door Uithoorn loopt,
is ook in korte wandelingen te lopen en laat de mooiste stukje natuur beleven die Uithoorn rijk is.
De expositie van onze beelhouwgroep is ingericht rond dit thema,
en is te zien van 8 tot 31 januari. Mocht u meer informatie willen over de beeldhouwcursus van
Crea, in het Fort aan de Drecht,
kunt u contact opnemen met:
Ella de Nijs
ellanijs@xs4all.nl
06-26792450
Docente cursus Beeldhouwen,
en cursus: in de voetsporen van
Rembrandt, de oude schildertechnieken/iconen

WWW.UITHOORN.NL

Scholenmarkt 15 januari 2020
Zit je in groep 8 en wil je weten
naar welke scholen je straks allemaal kunt gaan? Kom dan met je
ouders/verzorgers naar de Scholenmarkt in Uithoorn! Op woensdag 15 januari 2020 houden meerdere scholen voor voortgezet onderwijs uit de omgeving (Uithoorn,
Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen) een Scholenmarkt in
het lkwin ollege in Uithoorn. Je
bent tussen 18.15 en 19.45 uur van
harte welkom. Op deze informatiemarkt kun je met leerlingen en do-

centen van verschillende scholen
praten. Zo krijg je een goed beeld
van de mogelijk¬heden. Tijdens
de Scholenmarkt maken de scholen ook bekend wanneer hun open
dagen zijn.
Welke scholen
Op de scholenmarkt kun je kennis
maken met onderstaande scholen voor het voortgezet onderwijs. Meer informatie over welke scholen deelnemen lees je op
www.uithoorn.nl

Wist je
dat?
De afgelopen jaren een verandering aan de gang is binnen de Nederlandse gemeenten, dus ook in Uithoorn? Een
revolutie in het Sociaal Domein? Misschien denk je: wat
is dat, het Sociaal Domein?
In het kort: alles dat te maken heeft met de ondersteuning van mensen die het moeilijk hebben. Die zich met moeite staande houden in het dagelijks leven. Omdat ze schulden hebben bijvoorbeeld, of
een handicap. Eenoudergezinnen, of kinderen die bijzondere
zorg nodig hebben op school.
Oudere mensen die er alleen
voor staan. Veel van die zorg
kwam uit Den Haag, van het
Ministerie van Sociale Zaken.
aar zo’n 5 jaar geleden is die
zorg bij de gemeente neergelegd. De gemeente werd verantwoordelijk voor de hulp aan
de jeugd, voor langdurig werklozen en voor maatschappelijke ondersteuning. De gemeente moest nieuwe regelingen opstellen en nieuwe manieren bedenken om samen te
werken met organisaties in de
wijk. En vooral nieuwe manieren om de inwoners te berei-

ken. Er moest een hele nieuwe
sociale koers komen. In het afgelopen jaar heeft de gemeente
hard gewerkt aan het koersplan
voor het sociaal domein in Uithoorn. Misschien heb je de medewerkers ontmoet tijdens de
pop-ups in het winkelcentrum
of bij De Waterlinie. Om te vragen waar je tegenaan loopt in
je leven, welke hulp je zou willen hebben van je omgeving,
of van de gemeente. In januari presenteert het Koersteam
haar ervaringen in De Schutse.
Welke problemen kwamen ze
tegen tussen de zorg die mensen zelf aankunnen met hun familie of de buurt, en de zorg van
professionele hulpverleners?
Daarvoor wordt een plan gemaakt: het Koersplan voor het
Sociaal Domein Uithoorn. We
roepen alle inwoners op om erbij te zijn in De Schutse.
Meer gedetailleerde uitnodigingen volgen in de lokale kranten, via de Facebookpagina van de gemeente en op de website
uithoorndenktmee.nl.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297)
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de officiële
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich
op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
-

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in
het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek
of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd,
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking
van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik
wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit
waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet
uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan
dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de
werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet,
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent
met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet
u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en

-

TER INZAGE

Vestiging voorkeursrecht. Ter inzage vanaf dinsdag 3 december 2019 tot
en met maandag 30 december. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken bij de heer T. Rosien (0297) 513 111.
Vastgesteld bestemmingsplan ’Vinckebuurt, eerste herziening”. Inzageperiode donderdag 12 december 2019 tot en met woensdag 22 januari 2020.
Inlichtingen bij mevr. B. de Jonge bij de afdeling wonen en werken (0297)
513 111.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-093846, Pastoor J. van Dijklaan 73, het plaatsen van een dakkapel
(ontvangen 09-12-2019);
- 2019-093851, Ringdijk 10, het plaatsen van dakkapellen (ontvangen 10-122019);
- 2019-094573, Vuurlijn 78, het wijzigen van de voorgevel van het bijgebouw
(ontvangen 13-12-2019);
- 2019-094579, Gerberalaan 86, het vervangen van het kozijn aan de voorkant woning door een groter kozijn (ontvangen 14-12-19).
Uithoorn
- 2019-093841, Helene Swarthlaan 29, het tijdelijk plaatsen van een portacabine voor bewoning tijdens de verbouwing (ontvangen 09-12-2019);
- 2019-097699, Schermhornlaan 20, het uitbreiden van de woning (ontvangen 16-12-2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2019-091508, Elbe 18, het vergroten van de woning en het plaatsen van
dakkapellen (ingetrokken 10-12-2019).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
- 2019-091511, Geertruidahoeve 44, het stucen van de buitenzijde van de
woning (verzonden 12-12-2019);
- 2019-082691, Admiraal de Ruyterlaan 74, het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning (verzonden 13-12-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-092980, Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning 2020 (ontvangen
09-12-2019);
- 2019-087492, Vuurlijn 30, ontheffing sluitingsuur op 31 december 2019
(ontvangen 11-12-2019);
- 2019-093464, Noorddammerweg 47, exploitatievergunning huisvesting arbeidsmirgranten (ontvangen 9-12-2019).

Uithoorn
- 2019-094412, Constantijn Huygenlaan 35-39, plaatsen afvalcontainer,
schaftkeet en eco-toilet van 3 februari t/m 23 maart 2020 (ontvangen 1212-2019);
- 2019-092858, plaatsen van 10 reclameborden en 2 spandoeken Uithoorns
Mooiste van 13 t/m 26 januari 2020 (ontvangen 6-12-2019);
- 2019-093786, Schans 108, kennisgeving incidentele festiviteit van 24 op 25
december 2019 (ontvangen 11-12-2019)
- 2019-093938, Vuurlijn 30, later sluitingsuur van 31 december 2019 op 1 januari 2020 (03.00 uur) (ontvangen 11-12-2019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
- 2019-076120, Zijdelwaardplein 75-b, horeca-exploitatievergunning tot 13
december 2022 (verzonden 13-12-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

REGELING BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COLLEGE, BURGEMEESTER EN LEERPLICHTAMBTENAAR GEMEENTE UITHOORN
2020 VASTGESTELD
Het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar laten zich omtrent
te nemen beslissingen op bezwaarschriften adviseren door een onafhankelijke adviescommissie. De commissie hoort en adviseert de bestuursorganen. Aangaande de samenstelling van de commissie en de procedure
die de commissie volgt, heeft het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar op 10 december 2019 een nieuwe Regeling bezwaarschriftencommissie college, burgemeester en leerplichtambtenaar gemeente Uithoorn 2020 vastgesteld.
Deze regeling treed in werking na de dag van bekendmaking. De voorgaande regeling, de regeling bezwaarschriftencommissie college en burgemeester 2006, wordt ingetrokken met ingang van inwerkingtreding van
deze regeling. De nieuwe regeling zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl.

KENNISGEVING VASTSTELLING CONCEPT NOTA BODEMBEHEER
AMSTELLAND MEERLANDEN EN BODEMKWALITEITSKAART
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
heeft op 14 december 2019 ingestemd met de geactualiseerde concept
Nota bodembeer regio Amstelland – Meerlanden. In de Nota bodembeheer
is het beleid met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgelegd. De Nota geeft het kader voor (her)gebruik van grond en/of
baggerspecie en bodemonderzoek in de regio Amstelland en Meerlanden.
In de Nota Bodembeheer is de afstemming gerealiseerd tussen het Besluit
bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming. De bodemkwaliteitskaart,
welke een beeld geeft van de gemiddelde kwaliteit van de bodem in een
zone, is een bijlage van Nota.
De concept Nota-Bodembeheer inclusief de bodemkwaliteitskaart ligt vanaf 24 december 2019 voor de duur van 6 weken voor eenieder ter inzage in
het gemeentehuis bij de balie. Daarnaast is de digitale versie van de stukken beschikbaar via de gemeentelijke website. Het is mogelijk om zienswijzen en vragen in te dienen over de concept-Nota Bodembeheer. U kunt
dit schriftelijk of mondeling doen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken
met de bodemadviseur van het team VTH van de afdeling Buurt van Duo+
bereikbaar via 0297-513111. De werking van de huidige bodemkwaliteitskaart is verlengd tot 1 juli 2020.
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De kerstperiode
op OBS Twister
De Ronde Venen - De decembermaand is een maand vol pepernoten, marsepein, chocoladeletters en lekker eten tijdens
de Kerstdagen. Helaas is dat niet
voor iedereen vanzelfsprekend.
OBS Twister vindt het belangrijk
om daar aandacht aan te besteden. In samenwerking met Voedselbank De Ronde Venen, ouders
en kinderen hebben we in de
decembermaand producten ingezameld. Mooi om samen iets
te betekenen voor iemand die
iets extra’s kan gebruiken. Naast
het inzamelen van producten zijn
er kerststukjes gemaakt. Jong en
oud door elkaar, wat zorgt voor
een gezellige sfeer waarin elkaar
helpen en samenwerken centraal
staan. Een aantal ochtenden hebben we met de hele school kerstliedjes rondom de grote versierde
kerstboom in de hal gezongen.
Als afsluiting heeft op OBS Twister een kerstbuffet plaatsgevonden. Alle leerlingen hadden iets
lekkers bereid, waar vervolgens
één gezamenlijk kerstbuffet van
werd gemaakt. Het rook heerlijk
en zag er allemaal weer feestelijk uit. Na afloop konden de ouders, opa’s, oma’s en de buurtbewoners, onder het genot van een
hapje en een drankje, luisteren
naar de muzikale afsluiting die
werd verzorgd door de kinderen.

Red dieren als
berberaapje Musa

Word donateur
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