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Sintfeest! 

Kerstfeest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

ma 5 jan.:   Eerste schooldag in 2015 

 

 

    

 

Volgende week maandag beginnen we met het thema  Herbergen. 

Inhoud:  Over het bieden van onderdak, veiligheid en geborgenheid. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Onverwacht bezoek voor Maria (Lucas 1, 26-35);De lofzang van Maria (Lucas 1, 39-56). 

Groepen 5 t/m 8:  

Maria’s huis (Lucas 1, 26-38); Nergens thuis (Lucas 2, 1-7). 

 

 

 

In de nieuwsbrief van vorige week hebben we eigenlijk alles al 

medegedeeld, maar ik herhaal nu graag dat het echt de bedoeling is dat iedereen 

morgen om 8.15 uur klaar staat op het plein. 

 

 

 

 

Hoewel de Sint nog in ons land is, doen we een dringend beroep op u voor de aankomende 

kerstversieravond. Vorig jaar kwamen we echt een aantal handen te kort, dus mocht u tijd hebben, dan 

zien we u heel graag op maandag 8 december a.s. om 19.00 uur. Alvast bedankt!!  

De kinderen vieren dit jaar op 17 december kerst op school in de eigen groep. In de klas gaan we 

naast het luisteren naar het kerstverhaal, ook genieten van een heerlijk kerstbuffet.  

Vanaf maandag 8 december hangen er intekenlijsten in de klassen, waarop elke ouder of kind kan aangeven wat 

het wil maken of meenemen. Iedereen maakt een hapje/lekkernij voor ongeveer 4/5 personen. De school zorgt voor 

drinken. 

Op maandag 15 december moeten de kinderen een bord, beker en bestek (voorzien van hun naam) meenemen 

naar school.  

Op woensdag 17 december kunnen de gerechtjes vanaf 17.55 uur in de klas worden 

gebracht, zodat we om 18.00 uur met de viering kunnen beginnen. Daarna hoeft u niet op 

school te wachten. Vanaf 18.45 uur kunt u op het plein genieten van een kopje koffie of thee. 

Rond 19.00 uur komen de kinderen in kerstsfeer naar buiten, zeker de moeite waard om te 

zien en horen! Met elkaar (ouders, kinderen en leerkrachten) sluiten we de viering op het 

plein af. Rond 19.30 uur is het kerstfeest ten einde.  
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Actie groep 8 

Kerstavond 

Gevonden 

 

 

 

 

 

Dit jaar vieren we het kerstfeest met de school dus niet in de kerk. Wanneer u toch met uw 

kind(eren) een kerstviering speciaal voor kinderen wil meemaken in een kerk, dan lijkt het 

me een goede tip om op kerstavond, dus woensdagavond 24 december naar de Paaskerk 

te gaan, want de Pauluskerk en de Paaskerk hebben een gezamenlijke 

kinderkerstnachtviering  voorbereid. In een bijlage leest u meer informatie. 

 

 

 

 

 

Dit jaar doet groep 8 mee aan de actie 3FM Serious Request. Ik kreeg van de 

kinderen in deze groep het volgende stukje: 

Op woensdag 17 december van half twee tot drie uur mogen wij van de 

Gemeente in de Pekingtuin geld ophalen. 

We hebben allerlei activiteiten  waaraan u en jij kunnen meedoen, zoals allerlei 

wedstrijdjes. En we hebben een hotdogkraam, pannenkoekenkraam, cupcakekraam en 

een drankjeskraam. We maken er een gezellige middag van en we hopen u ook te zien met de kinderen om samen 

het goede doel te steunen. Wat u ook nog kan doen is lege flessen bij groep acht brengen, als de kar vol is levert 

groep acht dan die flessen in bij de C1000 in en kunnen we daar nog geld mee inzamelen! 

Er zijn ook nog twee kinderen die volgende week al iets organiseren. Leest u daarvoor de bijlage! 

 
 

 

 

 

Gevonden op het schoolplein: een pasje van De Trits (nummer 7867). De eigenaar kan hiervoor bij Betty of bij mij 

terecht. 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een gezellig weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies . 

 


