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Laatste doemiddag van de eerste serie 

Kerstfeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

wo 26 nov.:   Schoen zetten 

ma 1 dec.:   20.00: Ouderraad 

di 2 dec.:   Onderbouwgroepen naar de slaapkamer van Sint 

vr 5 dec.:   Sinterklaasfeest  
ma 8 dec.:   19.00: Versieravond kerst 

do 11 dec.:   Groep 1/2-A naar kerststal Vaarderhoogt 

vr 12 dec.:   Groepen 1/2-B en 1/2-C naar kerststal Vaarderhoogt 

wo 17 dec.:   Vanaf 18.00: Kerstfeest op school 

vr 19 dec.:   12.00: Begin kerstvakantie 

 

 

    

 

Volgende week gaan we verder met het thema: Een voorbeeld. Inhoud: Het goede 

voorbeeld geven, kritisch kijken naar idolen en de waarde zien van echte voorbeeldfiguren. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

David en Batseba (2 Samuël 11, 1-5); David en Uria (2 Samuël 11, 5-27) 

Groepen 5 en 6: 

David wordt verliefd (2 Samuël 11); Nu zie ik het pas! (2 Samuël 12) 

Groepen 7 en 8:  

Verliefd op Batseba (2 Samuël 11); Diep gevallen (2 Samuël 12) 

 

 

 

Vanmiddag genoten de kinderen van de groepen 3 t/m 8 weer met volle teugen van de doemiddag. 

Het was de laatste middag van de eerste serie van dit schooljaar. Ook deze serie was weer een 

groot succes dankzij de inzet van heel veel ouders. Wij zijn deze vaders en moeders dan ook zeer 

erkentelijk voor hun enthousiasme en de manier waarop ze samen met de leerkrachten weer 

vorm hebben gegeven aan heel veel verschillende activiteiten.  

Ik weet zeker dat de kinderen al weer uitkijken naar de volgende serie. In nieuwsbrief-6 gaven we al door dat deze 

gepland staat voor 5, 12 en 19 februari a.s.! Ik weet dat veel ouders deze middagen al hebben vrijgehouden om 

wederom te komen helpen. Dat vinden we natuurlijk heel erg fijn. 

 

 

We zitten nog middenin de Sintperiode, maar sommigen vroegen zich af of 

er al een avond is gepland waarop we na het Sintfeest het schoolgebouw in 

kerstsfeer willen gaan brengen. Ja, dat hebben we en deze zal zijn op 

maandag 8 december a.s. vanaf 19.00 uur! 

De kerstcommissie is ook al druk bezig met de voorbereidingen van het 

kerstfeest op woensdagavond 17 december. Er gingen al twee 

verschillende begintijden rond. Voor alle duidelijkheid: Op die avond 

worden de kinderen om 18.00 uur in de eigen groep verwacht. Overige informatie volgt. 
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Schoenmaatjes 

Toiletten 

Taxi’s 

Bijlage 

 

 

 

 

Afgelopen dinsdag heeft een aantal ouderraadsleden de schoenendozen 

in Amersfoort bezorgd. Het waren er in totaal 174! Heel erg bedankt, 

namens Edukans en de kinderen in Ghana, Kenia en Irak. 

 

 

  

 

Vorige week deden we een oproep voor een ouder die een paar keer per week een deel van de 

toiletjes voor haar/zijn rekening zou willen nemen. Ik heb hierop nog geen reactie mogen ontvangen. 

Het zou fijn zijn wanneer we toch nog iemand hiertoe bereid zouden vinden. We hebben het 

namelijk dit jaar eindelijk voor elkaar dat we de hele dag te maken hebben met schone toiletjes. En 

dat was de grootste wens bij de laatste ouderenquête, dus we willen het graag zo houden. U weet 

dat er een vergoeding tegenover staat, dus meld u zich aan bij mij! 

 

 

 

 

Na schooltijd worden er veel kinderen voor de BSO opgehaald door een 

aantal taxibusjes. Soms is het zo druk in dit deel van de straat dat de taxi’s 

voor een klein deel op de stoep moeten staan. Dit is een onvermijdelijk iets 

waarvoor we graag uw begrip vragen. 

 

 

 

 

 

In de bijlage een flyer van De Speeldoos met een aantal leuke voorstellingen in november/december en informatie 

over een tennisactiviteit in de kerstvakantie. 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel fijn weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies  

 


