
Trefwoord 

Kerstviering dinsdag 19 december a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 7 december:   20.00 uur: Medezeggenschapsraad  
di 12 december:  Landelijke onderwijsstaking: de school is dicht! 
vr 15 december:  Groepen 1/2 naar de kerststal Hoeve Ravenstein 
di 19 december:  Avond: Kerstviering in de Paaskerk  
vr 22 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie 
ma 8 januari:   Eerste schooldag in 2018 
 

 
 
 

Volgende week gaan we verder met het thema ‘Kerst, feest van geven’. Ja, we gaan op 
weg naar Kerst! A.s. zondag is het de tweede adventszondag. Bij het feest van Kerstmis 
staat het verhaal van een kind in een kribbe centraal, met koninklijke geschenken en het 
belang van delen en geven.  
De bijbelverhalen van volgende week:  
Groepen 1 t/m 4: Een	geschenk	uit	de	hemel	(Matteüs	1);	Drie	wijze	mannen	(Matteüs	2,	1)	
Groepen 5 en 6: Jozef	krijgt	een	droom	(Matteüs	1,	21-25);	Aan	het	verkeerde	adres	
(Matteüs	2,	1-8)		
Groepen 7 en 8: Een	kostbaar	kind	(Matteüs	1,	21-25);	Twee	koningen	(Matteüs	2,	1-8)		

 
 
 

Van de kerstcommissie ontving ik de volgende informatie: 
Zoals u inmiddels weet vieren we dinsdagavond 19 december het Kerstfeest. 
We zetten voor u de tijden even op een rij en vragen u dit goed te lezen!  
 
Om 18.30 uur begint in de Paaskerk het kerstfeest voor de onderbouw. U 
kunt vanaf 18.15 de kerk in. In de hal worden de kinderen opgewacht door hun 
leerkracht. Het is de bedoeling dat de ouders alvast een plekje zoeken in de 
kerk. De kinderen komen later met hun klas op een eigen plek te zitten. In verband met de beperkte ruimte en de 
veiligheid herinneren we u er nogmaals aan dat er max. 2 personen per gezin welkom zijn in de kerk en geen 
kinderen onder de vier jaar. De kerstdienst zal om ongeveer 19.15 uur afgelopen zijn. Na afloop kunt u samen met 
uw kind(eren) de lichtjesroute lopen richting school. Op het schoolplein is nog een gezellig samenzijn tot 20.00 
uur. 

Om 19.45 uur begint in de Paaskerk het kerstfeest voor de bovenbouw. U bent 
van harte welkom om daaraan voorafgaand samen met uw kind(eren) vanaf 18.45 
uur iets warms te drinken op het schoolplein. Om 19.15 uur loopt u samen met uw 
kind(eren) via de lichtjesroute naar de kerk. In de hal worden de kinderen 
opgewacht door hun leerkracht. De ouders kunnen alvast een plekje zoeken in de 
kerk. De kinderen komen later met hun klas op een eigen plek te zitten. Ook voor 
deze kerstviering geldt dat er max. 2 personen per gezin welkom zijn in de kerk 
en geen kinderen onder de 4 jaar. De kerstviering zal om ongeveer 20.30 uur 
afgelopen zijn. Na afloop gaat iedereen naar huis. 

 
Nog één tip m.b.t. de kerstviering: Ook ditmaal vinden we het gepast om d.m.v. een kerstcollecte bij de uitgang 
aandacht te vragen voor een project in de derde wereld. Deze keer richten we ons vizier op Nepal. De grootouders 
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Oproep: 
Tijdens de versieravond voor Sint boden twee 
ouders aan om het wassen van de Pietenpakken 
voor hun rekening te nemen. We hebben echter 
verzuimd om de namen te noteren. Graag even 
melden bij juf Anneloes (groep 1/2-B). 



Tip 

Gezellig sintfeest! 

Staking op 12 december 

van onze leerlingen Dion en Coco Schelfhorst zijn heel actief voor de stichting ‘Wij helpen Nepal’. Meer informatie 
vindt u op www.wijhelpennepal.nl. Neemt u dus wat los geld mee naar de kerstviering. Alvast bedankt! 
 

 
 

 
Hopelijk had u er al rekening mee gehouden: Nu er definitief 
niet tegemoet wordt gekomen aan datgene wat het 

basisonderwijs op de korte termijn heel erg nodig heeft, zit er niets anders op dan de vervelende 
actievorm ‘staken’ in te zetten. Vervelend, omdat we u wellicht opzadelen met een 
opvangprobleem. De kinderen zullen het niet erg vinden en we weten ook hoe we de 
onderwijstijd kunnen compenseren.  
We zijn daarom blij met de brief van ons bestuur die u gisteren hebt ontvangen. Daarin wordt prima uitgelegd 
waarom het nodig is om dit ernstige signaal af te geven. 
 

 
 

 
Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een geslaagd sintfeest! Op deze plek wil ik iedereen bedanken die daartoe een 
bijdrage heeft geleverd. 

 

 
 
 

 
Wanneer u voor uw kinderen nog op zoek bent naar een invulling van de vrije dag a.s. dinsdag, dan biedt het 
aanbod van De Speeldoos wellicht uitkomst: www.speeldoosbaarn.nl/ 

           Kijk bij ‘extra film’! 
 
Met vriendelijke groet  
en alvast een heel goed weekend gewenst, 
Jacques van der Vlies	


