
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders en verzorgers,      nieuwsbrief 6;   9-12-2022  
De laatste weken tot de kerstvakantie zijn aangebroken. Maandag hebben we een heel 
gezellige Sint viering gehad in alle groepen. De surprises waren prachtig en iedereen heeft een 
mooi cadeautje ontvangen. Dank aan de OR die dit alles weer prima heeft geregeld en 
verzorgd! Daarna kwamen de kerstbomen in de klassen en nu heerst er overal een gezellige 
kerstsfeer. Terwijl ik dit schrijf hoor ik groep 7 kerstliederen zingen, heerlijk om te horen! 
Mooi om zo met elkaar toe te leven naar het Kerstfeest, feest van de geboorte van onze  
Heer Jezus Christus.  
Verderop in deze nieuwsbrief leest u alles over het komende Kerstfeest in de kerk. En we kijken 
ook alvast verder naar het nieuwe jaar wat er dan weer op de agenda staat.  
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief! 
 
Bijbelverhalen 
Uiteraard maken we deze laatste weken de overstap naar het Nieuwe Testament naar de 
geboorte van Jezus. We beginnen dan altijd met het verhaal van de aankondiging van de 
geboorte van Johannes en de aankondiging van de geboorte van Jezus. Johannes was de 
boodschapper die de mensen zou vertellen dat de Messias zou komen. 
Beide verhalen zijn wonderbaarlijk. Een engel van God verschijnt eerst bij Zacharias en later bij 
Maria om te vertellen dat ze een heel bijzonder kindje zullen 
ontvangen. Bij Zacharias was er ongeloof waardoor hij 
gedurende de zwangerschap van zijn vrouw niet meer kon 
spreken. Bij Maria was er ontzag en eerbied hoewel het niet 
makkelijk was voor haar als jong ongetrouwd meisje zwanger 
worden. Maar daarin voorzag God en Hij zorgde ervoor dat 
Jozef met haar trouwde en voor haar zorgde. 
We zien hier weer duidelijk dat Gods plan voor ons lang niet 
altijd makkelijk is, maar dat het erop aan komt om in geloof en 
vertrouwen achter Hem aan te gaan. Hij belooft dat Hij bij ons 
zal zijn, juist als het moeilijk is. En dat is een boodschap waar we 
ook in onze tijd nog steeds aan vast mogen houden!  
  
 

 
Zending  
In november hebben we 75 schoenendozen gevuld met 
spulletjes en deze zijn meegegaan op transport naar 
onder andere Afrika.  
We kregen een mooie kaart als bedankje voor deze 
prachtige dozen en die geef ik graag aan u door! 
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Batterijen Battle 
Een groot compliment aan alle kinderen (en ouders) die ervoor hebben gezorgd dat onze 
tonnen helemaal vol kwamen. Wij hebben in totaal 692,4 kg aan batterijen 
opgehaald! In ieder geval ontvangen we € 0,25 per kilo dus dat is al een 
mooi bedrag van € 173,00. Daar kunnen we weer leuke dingen van kopen 
voor school.  
Nu is het nog even afwachten of we ook nog een prijs hebben gewonnen. 
Nog even geduld!! 
 
 
Kerstviering 21 december 
Woensdag 21 december hopen we met de hele school het Kerstfeest te vieren in de 
Pauluskerk aan het Europaplein. Wat heerlijk dat dit weer mogelijk is na 3 jaar! 
’s Morgens gaan we oefenen in de kerk en ’s avonds bent u van harte welkom dit kerstfeest 
samen met ons te vieren. De kerstviering begint om 19.00 uur en duurt tot 20.15 uur. 
 
Eerder gaf ik aan dat er een livestream verbinding zal zijn. Bij nader inzien gaan we dat toch 
niet doen vanwege de privacy van de kinderen. We willen niet dat de kinderen op het 
internet te volgen zijn. Er worden die avond wel 
foto’s gemaakt en die worden later via  
Basis Online aan u getoond. Per gezin kunnen 
maximaal 3 personen aanwezig zijn. Wilt u er vast 
over nadenken wie er dan mee komen. Voor 
kinderen onder de 4 jaar is dit niet een geschikte 
avond, hopelijk kunt u voor hen oppas vinden. 
 
U ontvangt volgende week meer informatie over 
het oefenen in de kerk en wat dat betekent voor 
het brengen/halen.  
 
 
Nieuwjaars ontmoeting 
Op maandag 9 januari beginnen we weer op school na de vakantie. We vinden het fijn u dan 
even te ontmoeten en elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Daarom zal er koffie en thee 
klaarstaan en u kunt even de groep in lopen om de leerkracht te ontmoeten. 
Van harte welkom! 
 
 
Verjaardagen december 
12  Max   groep 6  
12  Julia   groep 7  
16  Milan   groep 4  
16  Fenna  groep 3  
20  Rosalie  groep 4  
22  Ayden  groep 5  
26  Simon   groep 3  
29  Thimo   groep 2  
31  Willem  groep 2 
 
Verjaardagen januari 
  1  Robert  groep 6  
  2  Lucas   groep 7  
  4  Jason   groep 5  
  5  Fenna  groep 5  
  5  Eliana   groep 3  

   
  5  Micha  groep 7  
  7  Anton  groep 6  
  8  Walodia  groep 5  
11  Julia   groep 6  
13  Jette   groep 5  
15  Mady   groep 6  
16  Amélie  groep 5  
17  Evie   groep 2  
17  Anne   groep 5  
19  Danée  groep 7  
22  Daan   groep 3  
24  Rowan  groep  2  
24  Manuel  groep 6  
29  Antoni  groep 7  
30  Vera   groep 1  
31  Hannah  groep 4 

                                  Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 
 
 



 
Kerstkleding kwijt! 
Wij missen (nog steeds) de kleding 
van de 3 wijzen en van Herodes. Via 
allerlei kanalen zijn we aan het 
navragen maar helaas nog zonder 
resultaat. 
 
Weet u toevallig aan wie de kleding 
is uitgeleend? En kan zomaar zijn 
dat deze ergens vergeten ligt op 
zolder of in een kast.  
 
We hopen oprecht dat de kleding 
nog tevoorschijn komt. 
 
 
 
 
 
 
 
             

Agenda 
  

woensdag 21 december: Kerstfeest in Pauluskerk 19.00 – 20.15 uur 
vrijdag 23 december: alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
 
maandag 26-12 t/m vrijdag 06-01: KERSTVAKANTIE 

                                                      
            maandag 9 januari: eerste schooldag nieuwe jaar 
 woe 23/1 en vrij 27/1: Kijkje in de Klas groep 3-8 

vrij 10/2 en ma 13/2: lesvrije dagen voor alle leerlingen 
woensdag 15 februari: 1e rapport mee 
do 16/2 en ma 20/2: oudergesprekken 
 
maandag 27-02 t/m vrijdag 03-03: VOORJAARSVAKANTIE 
 
 

Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
            Caroline van Reenen, directeur 

 


