
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 / Nieuwjaarwensen 

do 18 januari:   20.00 uur: Medezeggenschapsraad 

ma 22 januari:   20.00 uur: Ouderraad 

wo 24 januari:    Studiedag, dus alle kinderen zijn vrij 

 

 

 

 

 

Volgende week gaan we natuurlijk verder met het thema ‘Kerst, feest van geven’.  

A.s. zondag is het de derde 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: De wijzen komen bij het paleis (Matteüs 2, 2-9); Jezus wordt geboren (Lucas 

2, 1-7) 

Groepen 5 en 6: Cadeaus voor een koning (Matteüs 2, 8-11); Ontsnapt (Matteüs 2, 13-23) 

Groepen 7 en 8: Goud, wierook en mirre (Matteüs 2, 8-11); Tweekoningen (Matteüs 2, 13-23)  

 

 

 
 

 

Zondag 17 december a.s. organiseert de Baarnse Raad van Kerken de jaarlijkse 

Volkskerstzang. Ieder jaar wordt aan één van de Baarnse basisscholen gevraagd om 

met een koortje hieraan deel te nemen. Dit jaar zijn wij aan de beurt. Siem Keijzer is om die reden al een aantal 

weken bezig om met 25 enthousiaste kinderen uit de groepen 5 en 6 een aantal liederen te oefenen. Om die reden is 

het wellicht een idee voor u en/of uw gezin om zondag bij deze mooie bijeenkomst aanwezig te zijn. Naast ons koor 

wordt er veel samen gezongen, is er medewerking van Crescendo en is er een korte overdenking.  

En dit alles vindt dus a.s. zondag plaats, om 19.30 uur, in de Maria Koninginkerk aan de Maatkampweg 18. 

Ook tijdens onze eigen kerstvieringen gaat dit koor met Siem optreden. Daar zullen zij vooral zingen bij aanvang van 

de viering. 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we eigenlijk alles al op een rij gezet. Hopelijk hebt u daar 

kennis van genomen. 

We hebben toen ook al aangegeven dat de opbrengst van de kerstcollecte ditmaal bestemd 

is voor een project in Nepal (www.wijhelpennepal.nl). Zodoende hopen we daadwerkelijk 

ook iets te doen met het kerstthema van dit jaar: ‘Kerst, feest van geven’.  

Het mooie is trouwens dat Dion (gr.5) en Coco (gr.2A) in de kerstvakantie (met hun ouders) naar hun grootouders in 

Nepal gaan, dus zij kunnen de opbrengst gewoon meenemen. Hoe mooi kun je het hebben? Vergelijk het maar met 

onze collecte tijdens de vastentijd voor Sjaki-Tari-Us, het project in Bali. Tijdens de paasviering konden we destijds 

de cheque meegeven aan de vader van Valentijn Donk, onze oud-leerling die daadwerkelijk in Bali bij dit project 

betrokken was. 
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Kerstviering dinsdag 19 december a.s. 

A.s. zondag: AA bij Volkskerstzang! 

zondag 

http://www.wijhelpennepal.nl/


 

 

 

 

 

Een ander mooi evenement dat ieder jaar in Baarn rond Kerst plaatsvindt is de Kerststallenroute. Ditmaal maakt de 

Spoorstraat deel uit van deze route, dus er komen van 18 december tot 6 januari veel mensen langs de school. Om die 

reden blijven ’s avonds en in de vakantie de lichtjes rond de ramen van de kleutergroepen en groep 3A aan. Mooi toch? 

Voor meer informatie: www.wegvanhetlicht.nl. 

 

 

 

 

 

Afgelopen jaar werd de binnenkant van de hele bovenverdieping opnieuw geschilderd. In 

2018 is de benedenverdieping aan de beurt. Sterker nog, schildersbedrijf Timmer is al een 

beetje begonnen. In de kerstvakantie gaan ze de lokalen en gangen doen. Ik heb hen wel 

gevraagd of ze met de kozijnen van de hierboven genoemde lokalen nog even willen 

wachten tot na de vakantie…. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu maar hopen dat dit afgegeven signaal op de een of andere manier onze 

overheid wakker heeft geschud. Ik kan er helaas niet optimistisch over zijn. 

Wanneer u een idee hebt voor een ludieke actie i.p.v. staken, houd ik mij 

aanbevolen. We gaan in januari binnen onze stichting namelijk verder 

nadenken over hoe we dat zouden kunnen doen. 

 

 

 

 

Ons Samenwerkingsverband de Eem organiseert af en toe een zeer 

interessante ouderavond, inspirerend voor zowel ouders als 

leerkrachten. Er staat er opnieuw één gepland, namelijk op woensdag 

24 januari a.s. om 19.30 uur, in De Flint (Amersfoort). 

Neuropsycholoog Margriet Sitskoorn zal op die avond d.m.v. een interactieve lezing alle aanwezigen meenemen in hoe 

je als ouder, onderwijs- of zorgprofessional mee kan werken aan een gezonde stimulans van de hersenen om tot een 

brede en succesvolle ontwikkeling van het kind te komen.  

Voor informatie en aanmelden: www.swvdeeem.nl/voor-ouders. 

Maar zie ook de bijlage. 

 

Daarnaast hebben we tevens een uitnodiging voor ouders van onze school die ook werken in het onderwijs 

(PO/VO/MBO/HBO): 

Een paar van onze collega's, Wina Veldkamp en Renske Hoving, organiseren met een aantal andere 

onderwijsenthousiastelingen, gratis inspiratieavonden voor leraren.  

Bij deze bijeenkomsten staat elke keer een ander thema centraal. De volgende ‘Meetup035’ gaat over gedrag. Deze 

avond vindt plaats op donderdag 18 januari a.s. van 19.00-21.30 uur, in de Noorderbreedte.  

Dus ben je ook werkzaam in het onderwijs, wees welkom!  

Kijk op https://meetup035.wordpress.com. voor meer info en (gratis) aanmelden. 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel fijn weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 

Inspirerende bijeenkomsten 

 

Heeft de staking effect gehad? 

Kerststallenroute 

Schilderwerk 

http://www.wegvanhetlicht.nl/
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