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Geslaagd Sinterklaasfeest! 

Kerstversiering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wo 16 december:  19.00: Kerstviering in de Pauluskerk 

vr 18 december:  12.00: Begin kerstvakantie alle groepen 

ma 21 dec. t/m vr 1 jan.: Kerstvakantie 

ma 4 januari:   Eerste schooldag van 2016 

wo 6 januari:   Informatieavond VO voor ouders groep 8 

ma 11 januari:    Groep 7 en 8 Speeldoos 

ma 11 januari:   20.00: Ouderraad 

wo 27 januari:   Studiedag » alle kinderen zijn vrij 

do 28 januari:   Doemiddag 

  

 

 
Volgende week gaan we op weg naar de kerstviering aan de hand van het thema 

Sterrenregen. 

Inhoud: Mensen in het licht zetten, onrecht aan het licht brengen. 

Groepen 1 t/m 4:  

De wijzen bij Herodes ((Matteüs 2, 2-9); Kind van het licht (Matteüs 2, 9-13).  

Groepen 5 en 6: 

Een kind in het licht (Matteüs 2, 6-11); Dromen in de nacht (Matteüs 2, 12-23). 

Groepen 7 en 8:  

Een kind in het licht (Matteüs 2, 6-11); Wijze raad in de nacht (Matteüs 2, 12-23).  

 

 

 

 

Vorige week beleefden we een gezellig sintfeest. Het was eerst nog even spannend, want Piet Pablo was aanvankelijk 
onzichtbaar. Toen we met z’n allen even flink geroepen hadden, kwam dit bange Pietje tevoorschijn vanuit het 
handenarbeidlokaal. Gelukkig konden we hem geruststellen en durfde hij toch nog met Sint en de andere Pieten het 
feest op onze school mee te maken. 
We bedanken de sinterklaascommissie (collega’s en ouderraadsleden) voor de prima organisatie van deze dag! 
De foto’s van deze dag vindt u een dezer dagen op Facebook. 
 

 
 
 

 
 
 

Afgelopen maandagavond hebben collega’s en ouders 
ervoor gezorgd dat de school weer helemaal in 
kerstsfeer is omgetoverd. Hartelijk dank aan degenen 
die hebben meegeholpen! 
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Kerstviering 

Juf Evarien gaat met pensioen 

Fietssleutels 

 
 
 

In nieuwsbrief-14 meldden we u al dat we u op woensdag 16 december om 19.00 

uur in de kerk verwachten. De kerk gaat om 18.45 uur open. De viering zal ongeveer 

een uur duren.  Om alles goed te laten verlopen vragen we u om rekening te houden 

met de volgende afspraken: 

 

     -      Helaas is de ruimte in de kerk beperkt. Per gezin bent u van harte welkom  

            met twee volwassenen.  

- Het lijkt ons verstandig dat u zelf oppas regelt voor kinderen die nog geen 4 jaar zijn.  

     -      Alle kinderen zitten als groep bij elkaar in het voorste deel van de kerk. De ouders zitten in de overige  

            banken.  

     -      Waar laten de kinderen hun jas? De groepen 1 t/m 4 geven de jas aan hun ouders mee, de groepen 5 t/m 8    

            hangen hun jas aan de kapstok, aan de kant van de Herberg van Paulus. 

     -      Er worden tijdens de kerstviering foto’s gemaakt. We willen u daarom vragen om zelf geen foto’s/film te  

            maken. Zet u bovendien uw mobiele telefoon uit of stil. 

     -      Na afloop gaan eerst de kinderen van de groepen 5 t/m 8 de kerk uit  aan de kant van de Herberg. De ouders  

            van 5 t/m 8 gaan via de normale uitgangen. De kinderen lopen dan om de kerk heen naar De Brink waar                                          

            voor iedereen iets te drinken is en zien daar hun ouders. De groepen 1 t/m 4 blijven zitten op hun plek.    

            Zodra de groepen  5 t/m 8 de kerk uit zijn, halen de ouders van groep 1 t/m 4 hun kind op. 

-  Na afloop is er buiten nog een warm samenzijn in de vorm van chocolademelk en glühwein.  

                 Wij kijken uit naar een mooie schoolkerstavond! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
In 1978 begon juf Evarien als juf op de Astroschool. In 2016 zet ze een punt achter haar 

onderwijsloopbaan. De afgelopen jaren heeft ze zich helemaal gespecialiseerd als leerkracht van 

de plusklassen van de stichting en de plusgroep op onze school. Maar voor die tijd heeft zij heel 

wat jaren veel verschillende schoolklassen onder haar hoede gehad. 

Maar goed, in een later stadium komt er nog voldoende gelegenheid om terug te blikken op de 

rijke onderwijscarrière van Evarien. Op dit moment wilden we u alleen maar kenbaar maken dat 

ze per 1 maart plaatsmaakt voor een opvolg(st)er op haar plek. 

Natuurlijk gaan we op enig moment afscheid van haar nemen. Wanneer en hoe is op dit moment 

nog niet bekend. In het nieuwe jaar zullen we u daar tijdig over informeren. We gaan nu 

voorlopig alleen maar proberen te wennen aan het idee dat de school verder gaat zonder deze 

vaste waarde. 

 

 
Afgelopen dinsdag haalden we de groepen 3 t/m 8 voor 10 

minuten bij elkaar in het speellokaal. We wilden de kinderen even confronteren met 

een heel vervelend voorval. Die dag vonden we namelijk een viertal sleutels/fietssleutels 

die achter de gymzaal over de schutting waren gegooid. Bij navraag bleek dat deze 

afgelopen vrijdag uit de fietsen waren gehaald die in de fietsenkelder stonden. Onder 

schooltijd is de fietsenkelder op slot, maar wanneer kinderen na schooltijd hun eigen 

fiets gaan ophalen moet deze natuurlijk even toegankelijk zijn. We hebben de kinderen verteld dat dit bepaald geen 

leuke grap is en dat we het geen klikken noemen wanneer je je juf of meester of mij kunt melden wie dit gedaan 

heeft. 

Daarnaast is het een idee wanneer u uw kind er nog eens op wijst dat het de bedoeling is om altijd je fiets in de 

fietsenkelder op slot te zetten en absoluut niet aan andermans fiets te komen. In iedere klas worden de sleutels op 

een afgesproken plek bewaard. 



Bijlagen 

Geboren 
 

 

 
Op zondag 6 december jl. werd Teddy Dooijeweerd geboren. Teddy is het zusje van 

Céderic (groep 1/2-A) en Olivier. We wensen de ouders en broers heel veel geluk en 

plezier met deze nieuwe wereldburger! 

 

 
 

 

 

In de bijlagen vindt u informatie over een aantal activiteiten in de kerstvakantie.  

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel goed weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies 


