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Beste ouders,  

 

De laatste week voor de kerstvakantie staat voor de deur. Een mooi moment om jullie 

alvast een kerstgroet te sturen. De eerste helft van dit schooljaar zit er bijna op, er is 

in deze helft ook hard gewerkt. We hebben veel mooie en gezellige momenten gehad 

en we hebben de kinderen zien groeien. Minder leuke momenten waren het afscheid 

moeten nemen van een aantal collega’s. Tegelijktijd levert dit ook weer de kansen op 

om nieuwe mensen te zoeken, om ons prachtige team te versterken. Volgende week 

hopen we u allen te mogen zien in de kerk. We zijn druk aan het oefenen voor een 

mooie kerstviering. Groep 1 t/m 4 sluiten het jaar dana f. Groep 5 t/m 8 zien we dan 

vrijdag nog op school. In deze laatste nieuwsbrief voor de Kerstvakantie wil ik u alvast, 

namens het hele team mooie kerstdagen wensen, geniet van elkaar, blijf gezond en 

we spreken elkaar weer in het nieuwe jaar! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Sherida Pothoven-Worm 
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Je talent is wie je bent! 
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Je talent is wie je bent! 

 

 

 

 

Kerstviering 

Beste ouders/verzorgers, 

Op donderdagavond 22 december willen wij graag kerst 

vieren met alle kinderen, teamleden, ouders en andere 

belangstellenden. De viering zal plaatsvinden in de 

Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat 142. Alle kinderen van de 

school zullen hun bijdrage leveren aan deze dienst. De 

viering begint om 18.30 uur. De kerk zal om 18.15 uur open 

gaan. Houdt klasbord of de mail in de gaten voor de laatste 

updates over deze viering.  

Voor kinderen onder de 4 jaar vragen we of u daar oppas voor wil regelen. Uit 

ervaring weten we dat voor hen de viering lang duurt en het vooral onrust bij de 

andere kinderen geeft. 

 

Kerstmarkt  
Woensdag 21 december is onze kerstmarkt. 

De opbrengst hiervan gaat naar: Stichting het vergeten kind.  

Hieronder vindt u meer informatie hierover. 

 

3FM Serious Request zamelt dit jaar samen met jou en heel Nederland geld in voor 

Het Vergeten Kind.  

Van 18 t/m 24 december draaien 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en 

Rob Janssen 24 uur per dag verzoekplaten voor geld vanuit het Glazen Huis in 

Amersfoort.  

Dit zodat Het Vergeten Kind hun belangrijke werk nog beter kan doen en licht kan 

brengen in het leven van 100.000 vergeten kinderen. 

 

Bibliotheek – boeken inleveren  

Graag wil ik u eraan herinneren om in de week na de kerstvakantie, alle boeken van 

thuis in te leveren.  
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Je talent is wie je bent! 

Kind op maandag 
 
19 t/m 23 december: Kijk omhoog 

Het kerstverhaal is een verhaal waarin de hoofdpersonen 

verwonderd zijn over wat er gebeurt. Door deze verhalen te 

vertellen kunnen we samen delen in deze verwondering. 

 

9 t/m 13 januari: Daar is hij!  
Johannes de Doper maakt indruk op de mensen, maar Johannes 

schetst een nog groter toekomstbeeld. Hij vertelt de mensen over Jezus 

en geeft mensen hoop en verwachting. Zo bereidt hij de mensen voor 

op de komst van Jezus. 

 

16 t/m 20 januari: Heb je het al gehoord? 

Sinds Johannes Jezus aanwees heeft Jezus volgelingen. 

Andreas vertelt het Simon. Filippus zegt het Natanaël. En 

als Jezus water in wijn verandert, vertelt iedereen het 

verder. De verhalen laten zien dat Jezus grote indruk 

maakte op de mensen om hem heen.  

 

 
 

Kalender 
 

22 december Speelgoedochtend: groep 1-2 

Kerstviering in de kerk 

23 december Oudermail 

Leerlingen groep 1-4 hele dag vrij 

Leerlingen groep 5-8 om 12.00 uur vrij 

26 december t/m  

6 januari 

Kerstvakantie 

18 januari Open inloop: groep 3-8 

Groep onder de loep: groep 4 

Hart voor school: groep 7-8 

Werkgroep ouderbetrokkenheid 

20 januari Berghjournaal 

26 januari Start Nationale Voorleesdagen 

27 januari Oudermail 


