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Kerstviering op 21 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vr 16 december:  Groepen 4, 5 en 6 naar Studio Snugger 

wo 21 december:  18.00 uur: Kerstviering in school 

vr 23 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie voor alle groepen 

ma 9 januari:   Eerste schooldag van 2017 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema: Kinderen van goede wil. 

Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen 

te vieren verdwenen is. Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het 

leven van mensen. De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Een engel bij Maria (Lucas 1, 26-36); Jozef en Maria moeten op reis (Lucas 2, 1-2). 

Groepen 5 t/m 8:  

Een heel gewoon meisje  (Lucas 1, 26-35). 

 

 

Van de kerstcommissie ontving ik de volgende informatie: 

 

Na een geslaagde Sinterklaasperiode gaan we nu op weg naar Kerst. 

Dit jaar vindt het kerstfeest plaats op school en wel op woensdagavond 21 december.  

In de klassen gaan we met elkaar eten in de vorm van een buffet en is er aandacht voor het 

kerstverhaal.  

We vragen aan u als ouders om iets te maken voor het buffet. Er komt een lijst op de deuren 

van de klassen te hangen wat u en/of uw kind wilt maken. 

 

De kinderen kunnen tussen 18.00 en 18.15 uur gebracht worden via het grote plein, met de gemaakte hapjes. 

Op het grote plein is het gezellig en sfeervol gemaakt en kunt u  vanaf half zeven terecht bij de kraam voor een 

glaasje glühwijn of warme chocolademelk met iets lekkers. 

U kunt er ook voor kiezen om nog even terug naar huis te gaan. 

Tussen 19.00 en 19.15 sluit de kraam en komen de kinderen naar buiten om met elkaar nog wat mooie kerstliederen 

te zingen, de kinderen zitten bij hun eigen groep bij de eigen leerkracht. Na afloop kunt u uw kind ophalen, de 

kleuters blijven zitten tot de ouders ze gehaald hebben. Eindtijd is ongeveer 19.30 uur. 

Eventuele “lege”  schalen kunnen daarna in de klas weer opgehaald worden. Bij de uitgangen van het grote plein 

krijgen de kinderen van school nog een kerstgroet mee. 

 

Een uitnodiging voor deze avond volgt nog. 

 

In de periode in aanloop naar deze avond gaan we ook nog kerststukjes maken met de bovenbouw. Meer informatie 

volgt nog. De kleuters gaan op woensdag 14 december naar de kerststal bij Hoeve Ravenstein. 

 

Alle kinderen mogen vanaf vrijdag 9 december een glazen potje meenemen voor tijdens het buffet. Deze wordt op 

school mooi versierd en wordt tijdens het buffet een lichtje voor op tafel. 

Bord en bestek mag woensdagochtend 21 december  worden meegegeven in een tas voorzien van naam. 
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Geslaagd Sintfeest! 

Schoolgids 2016/2017 

Welkom aan Cato! 

Betaling overblijven 

Fietsen op verkeerde plek 

 

 

 

 

In de nieuwsbrief van vorige week hebben we de nieuwe kleuters welkom geheten. In dat lijstje ben ik één vierjarig 

meisje helemaal vergeten. Daarom ga ik dat natuurlijk deze week inhalen: 

Vorige maand hebben we in groep 1/2-B verwelkomd: Cato Bouma! 

Ook Cato heten we natuurlijk van harte welkom op onze school. We hopen dat jij en je 

ouders zich snel thuis zullen voelen in Baarn en op onze school! 

 

 

 

 

Op onze website kunt u altijd onze schoolgids vinden. Tot vorige week was dat nog de versie van 

2015/2016, maar nu is dat inmiddels die van dit schooljaar. Niet dat er heel veel is veranderd, 

maar het loont zeker de moeite om er even doorheen te bladeren. Er staan ook weer een paar 

nieuwe foto’s in. 

 

 

 

 

 

Zoals u weet maken we vanwege het continurooster kosten voor het overblijven. 

Zo krijgen de pleinwachten een vrijwilligersvergoeding voor hun taak. We 

vragen aan de ouders daarom per schooljaar een bijdrage van 40 euro per kind. 

In de jaarflyer die u in augustus ontving hebben we u gevraagd om dit bedrag 

over te maken. De meeste ouders hebben dit het inmiddels voldaan, maar 

wanneer dat in uw geval nog niet is gebeurd, vragen wij u vriendelijk om deze bijdrage over te maken op 

bankrekeningnr. NL70 ABNA 0439 4678 88 t.n.v. Overblijven Amalia-Astroschool Baarn.  

 

 

 

 

Van tijd tot tijd blijkt het nodig te zijn om u te wijzen op het volgende: 

Het is niet de bedoeling dat u uw fiets tegen het hek van het grote plein zet. Het voetpad is 

aan de pleinkant namelijk heel smal en als er fietsen staan zijn kinderen en ouders verplicht 

om over de straat te lopen. Dat laatste moeten we voorkomen. Dus graag uw fiets aan de 

overkant van de Parkstraat! Bedankt voor uw medewerking. 

 

 

 

 

Afgelopen maandag beleefden we met elkaar een heel 

gezellig Sintfeest! Het thema was ‘schoonmaak’, dus de 

Sint en de Pieten werden ditmaal met de vuilniswagen 

naar school gebracht. De schoonmaakpiet liep met de 

bezem voor de wagen uit. Later op de dag werden door 

Sint en Pieten de gouden bezems uitgereikt aan de 

schoonste klassen. In de onderbouw was dat groep 1/2-B 

en in de bovenbouw groep 5A. 

Hopelijk vielen de cadeaus en surprises in de smaak. 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel goed weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 


