
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

vr 22 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie 

ma 8 januari:   Eerste schooldag in 2018 / Nieuwjaarswensen 

do 18 januari:   20.00 uur: Medezeggenschapsraad 

ma 22 januari:  20.00 uur: Ouderraad 

wo 24 januari:   Studiedag, dus alle kinderen zijn vrij 

 

 

 

 

Na de kerstvakantie starten we een nieuw thema: Contact. 

Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de 

ander. 

De bijbelverhalen in de week van 8-12 januari: 

Groepen 1 t/m 4:  

Het dak op (Lucas 5, 18-20); De kinderzegening (Marcus 10, 13-16) 

Groepen 5 en 6: 

Bij Jezus gebracht (Matteüs 9, 1-8); Dichter bij God (Matteüs 19, 13-15) 

Groepen 7 en 8: Ook de lamme telt helemaal mee (Matteüs 9, 1-8); Dichter bij God (Matteüs 19, 13-15)  

 

 
 

 

Volgens mij beleefden we eergisteren een mooi kerstfeest, met zowel twee mooie vieringen alsook een 

sfeervol samenzijn op het plein. En met een mooie lichtjesroute als verbinding tussen die twee onderdelen. 

Heel veel dank aan: 

- De kerstcommissie die dit allemaal heeft georganiseerd 

- De ouderraad voor al hun ondersteunende activiteiten 

- De juffen voor hun geweldige kerstspel 

- De kinderen voor hun prima medewerking en inzet 

- Het koor voor hun prachtige zang (zowel zondag als dinsdag) 

Eigenlijk ging alles goed, behalve het geluid tijdens de vieringen. Het was heel vreemd, want zowel ’s 

middags als tussen beide vieringen 

hebben we e.e.a. gecheckt en was er 

geen storing.  

 

De collecte voor de Stichting ‘Wij helpen 

Nepal’ bracht € 334,59 op. Natuurlijk 

hopen we t.z.t. te vernemen waar ze 

deze bijdrage voor hebben kunnen 

gebruiken. 
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Mooie kerstvieringen 



 

 

 

 

 

 

Na de vakantie vindt weer de gebruikelijke controle van de haren plaats. Houdt u 

het thuis ook in de gaten? 

 

 

 

 

 

Dat is de eerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar. We nodigen u 

daarom als ouders uit om op die dag met elkaar om 8.30 uur, als de kinderen 

in de klas zitten, een kopje koffie (of thee) te drinken en elkaar de hand te 

schudden. 

 

 

 

Sommige ouders hebben nu tijdens onze kerstvieringen gemist dat ze niet 

als gezin gezamenlijk de viering konden bijwonen. Dit gemis kunt u compenseren door zaterdag 23 

december a.s. om 17.00 uur naar de Pauluskerk op De Brink te gaan. Samen met de Paaskerk nodigen ze 

op die avond alle gezinnen uit voor een speciale ‘kerstavonddienst’! 

Een andere optie is het kinderkerstfeest op Tweede Kerstdag om 10.00 uur in de Calvijnkerk aan de 

Tromplaan. 

 

 

We wensen u een heerlijke kerstvakantie.  

met mooie kerstdagen en een heel gezellige jaarwisseling, 

namens het schoolteam, 

Jacques van der Vlies 

 

Maandag 8 januari 2018 

 

Hoofdluiscontrole 

Kinderkerstviering 


