
Geslaagd sintfeest! 

Op weg naar Kerst! 

Trefwoord 

Verandering in 2015! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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 gaan we verder op weg naar het kerstfeest met het 
thema  Herbergen. Inhoud:  Over het bieden van onderdak, 
veiligheid en geborgenheid. 
De verhalen van volgende week: 
Groepen 1 t/m 4: Voor een dichte deur (Lucas 2, 1-7); De herders in de stal (Lucas 2, 8-20).  
Groepen 5 t/m 8: In de kou (Lucas 2, 8-15); Overal thuis (Lucas 2, 16-20). 

 
 

 
Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een geslaagd sintfeest. Mede dankzij de 
voortreffelijke organisatie van de commissie (met ouders en teamleden), liep alles 
op rolletjes. Hartelijk dank daarvoor! 

 
 
 

 
Inmiddels is het schoolgebouw helemaal in kerstsfeer omgetoverd. Afgelopen maandagavond waren 
gelukkig genoeg ouders aanwezig om samen met de kerstcommissie weer te zorgen voor mooie 
versieringen. Ook hiervoor hartelijk dank! 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al uitgelegd hoe we op woensdag 17 december 
a.s. het kerstfeest gaan vieren. Inmiddels hebben al veel ouders (of kinderen) op de 
intekenlijst bij het klaslokaal opgeschreven wat zal worden meegenomen voor het 

kerstbuffet. Maar nog niet iedereen heeft dit gedaan, dus graag nog even uw aandacht wanneer uw bijdrage nog niet 
op de lijst staat genoteerd. 
Vergeet u niet om uw kind a.s. maandag een bord, beker en bestek (met naam) mee te geven? 

 
 
In nieuwsbrief-13 meldden we u al dat er na de kerstvakantie iets 
belangrijks gaat veranderen voor de groepen 3 t/m 8.. De 

schoolbel gaat dan niet meer om 8.25 uur, maar om 8.20 uur. De tweede bel gaat om 8.25 uur, 
maar dan moet iedereen binnen zijn, want om 8.30 uur willen we met de les beginnen. De andere 
verandering is dat de kinderen niet als groep maar zelfstandig naar binnen gaan. Zij lopen dus 
tussen 8.20 en 8.25 uur rustig naar hun eigen lokaal. 
We herhalen deze wijziging nog even, omdat we begrepen dat nog niet alle ouders dit goed hadden 
gelezen. Bovendien geeft het mij de gelegenheid om te melden dat we hiermee niet op maandag 5 
januari beginnen, maar op dinsdag 6 januari. Op de eerste schooldag van het nieuwe jaar willen we 
namelijk u als ouders uitnodigen om met elkaar om 8.30 uur, als de kinderen in de klas zitten, een kopje koffie of thee 
op het plein te drinken en elkaar de hand te schudden. Dat is daarom misschien niet de juiste dag om de vernieuwing 
in te laten gaan.  
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Bijlage 

Bingo Serious Request groot succes! 

Kerststallenroute 

 

 

 
Op woensdag 10 december organiseerden Mara en Noa uit groep 8 een bingo 
voor Serious Request. Zij wilden hiermee geld ophalen voor meisjes en vrouwen 
in oorlogsgebieden, die beschadigd zijn door geweld en vaak moeten vluchten of 
verstoten worden. Hun actie was een groot succes! Er waren 50 bingospelers, 
onder wie een groot aantal leerlingen van onze school met hun ouders. De 

spelers wonnen mooie prijzen, gesponsord door 
Baarnse winkelers. Mara en Noa willen deze graag noemen en nogmaals bedanken: 
Boops, Brandpunt, De Wereld van Pippe, Douglas, Froggy, Kiddies, Kruidvat, Mengerij 
bloemen, Micks Mix, Nan de la Chambre, Paul, Pelgrim, Reformzaak, Schoenmakerij Kars, 
Smaak van Echt, Trekpleister en Zout & Zilt. En wij mogen in de nieuwsbrief als eerste 
het bedrag bekend maken dat zij met deze actie hebben opgehaald. Er komen nog wat 
donaties binnen van mensen die niet bij de bingo konden zijn, maar tot nu toe is de stand 
540 euro! Een prachtig bedrag voor Serious Request, waarvoor Mara en Noa iedereen 

heel erg bedanken!   
In de vorige nieuwsbrief meldden we al over het tweede deel van de actie, namelijk het evenement in de Pekingtuin 
op woensdagmiddag 17 december a.s. van 13.30 tot 15.00 uur, in de Pekingtuin. Dus op dezelfde dag als 
onze kerstviering.  

 
 

 
En er is de komende periode nog meer te 
beleven in Baarn. Zo wordt voor het 19e 
achtereenvolgende jaar de kerststallenroute 
georganiseerd. In ruim 100 Baarnse tuinen staan kerststallen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Je kunt de 
route afleggen van 18 december t/m 6 januari. Meer informatie is te vinden op http://parochienet.nl/kerststallenroute. 
 
 

 
 
 

A.s. zondag is er in de Paaskerk weer een kerk-op-schoot-viering. Meer informatie in een bijlage. 
 
 
Met vriendelijke groet  
en alvast een mooi weekend gewenst,  
Jacques van der Vlies . 

 

 


