
  

  
 

19 december 2018 
 

AGENDA 
 

20 december   Groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij i.v.m. de kerstviering 

20 december   Kerstviering in school 

21 december  Kerstvoorstelling van Matthijs van Vlaardingenbroek, voor alle 

onderwijsgroepen 

21 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 

  7 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie 

  7 januari   Start flessen verzamelen voor gastles Uilen 

  9 januari   Luizencontrole 

14 januari  Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs, ouders/verzorgers  

groep 8, verzorgd door CSG Jan Arentsz  

15 januari   Verkeerslessen in de groepen 4, 5, 6, 7 

15 januari   Gastles groep 8 “Zeebenen in de klas” 

16 januari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 januari   Leerlingenraadvergadering 

21 januari   Start toetsweken Cito-leerlingvolgsysteem 

25 januari   Bezoek Clusius College groep 8  

 

WIST U DAT….. 
 

 Groep 8 gisteren een gastles van bureau Halt over vuurwerk heeft gehad 

 We hopen dat ze allemaal goed hebben opgelet 

 We graag álle kinderen heelhuids terug willen zien na de kerstvakantie 

 Vuurwerk onder geen beding is toegestaan in en rondom de school 

 Hier ook het zogenaamde ‘kindervuurwerk’ onder valt 

 De knalerwtjes dus ook niet gegooid mogen worden 

 Vrijdagochtend alle onderwijsgroepen een kerstvoorstelling gaan zien van Matthijs van 

Vlaardingenbroek 

 Deze voorstelling wordt gefaciliteerd door de Oudervereniging 

 We dat heel fijn vinden! 

 We alle kinderen een gezellige en leuke voorstelling wensen! 

 Juf Mirjam en juf Ilja al druk bezig zijn met de nieuwe kleutergroep 

 Alle ouders/verzorgers van de kleuters vandaag op Social Schools kunnen lezen wat de 

groepsindeling is geworden 

 We de juffen en de kinderen van groep 1/2C alvast veel plezier wensen met elkaar! 

 Het belangrijk is dat de kinderen in de vakantie blijven lezen 

 Het daarom een goed idee is om bijvoorbeeld boeken uit de zwerfboekenkast mee te 

nemen 

 We benieuwd zijn wie er meer dan één boek gelezen heeft! 

 We jullie allemaal een hele gezellige kerstvakantie wensen! 

 

http://arkel.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx


KINDERPRAAT 
 

- Juf Nel vertelt over Zacharias, die zijn stem kwijtraakte en die pas terugkreeg toen de baby 

geboren was. Tegelijkertijd horen we dat juf Mirjam ook haar stem kwijt is, dus ’s middags 

niet kan komen. Kleuter: “en die komt ook weer terug als de baby geboren is?” 

- Kleuter komt terug van het toilet: “Juf, er lag een sticker in de badkamer!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

19 december Thijn, groep 4 

22 december Pepijn, groep 6 

25 december Krijn, groep 5 

27 december Britt, groep 5 

31 december Jered, peutergroep, dan naar groep 1! 

31 december Robin, groep 4 

  2 januari Else, groep 8 

  5 januari Jenthe, groep 1 

  5 januari Miley, groep 5 

  6 januari Jip, groep 1 

  7 januari Noah, peutergroep 

  7 januari Koen, groep 3 

  7 januari Noah, groep 7 

  8 januari Nox, peutergroep 

  8 januari Jonah, peutergroep, dan naar groep 1! 

  8 januari Simeon, groep 2 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Kerstviering 

Donderdagavond 20 december vieren we met elkaar Kerst, dit jaar in de school. Om het jaar 

vieren wij Kerst in één van de kerken (zodat ook ouders, verzorgers en belangstellende 

kunnen deelnemen) en het andere jaar vieren wij Kerst met de kinderen in de zaal, gevolgd 

door een kerstdiner in de klas.  

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn die dag al om 12.15 uur vrij, omdat ze in de avond 

bij de viering worden verwacht.  

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor dit mooie feest! 

We zullen dus starten met een viering in de zaal, met alle kinderen en leerkrachten. Daarna 

gaan de kinderen naar hun klas, om daar samen te eten en de viering verder vorm te geven. 

Tijdens het eten in de klassen wordt de zaal snel omgebouwd en kunnen de ouders daar 

gezellig genieten van warme chocomelk, glühwein en wat lekkers, terwijl ze wachten op hun 

kind(eren).  

 

Nog even alle belangrijke dingen op een rijtje voor donderdag 20 december: 

 

Tijd  Activiteit  

12.15 uur Kinderen van groep 1 t/m 4 eerder uit, lunchen niet op school 

17.00-17.15 uur Gerechten (van de intekenlijst)  binnen brengen in de klassen 

17.15 uur Alle kinderen verzamelen in de klas en gaan daarna naar de zaal 

voor de viering  



18.00-19.00 uur Maaltijd in de klas (bord, beker en bestek zelf meenemen!) 

18.30 uur In de zaal kunnen ouders gezellig samenzijn onder het genot van 

warme chocolademelk, glühwein en wat lekkers 

18.45 uur Kinderen in de groepen1/2 worden opgehaald in de klassen 

19.00 uur Alle andere kinderen worden opgehaald in de klassen 

 

Wilt u uw kind morgenochtend, 20 december, een bord, beker en bestek (mes, vork, 

lepel) meegeven voor het diner? Dit spaart het milieu! Graag ook voorzien van naam 

(stickertje of iets dergelijks) Alvast bedankt!   

 

Kerststukjes  

Op donderdag 20 december worden in de bovenbouwgroepen kerststukjes gemaakt. De 

leerlingen moeten hiervoor een bakje, een stuk oase, kersttakjes en versiering meenemen. 

Iets extra’s voor een klasgenoot is altijd welkom! 

 

Voedselinzameling 

Denkt u aan een bijdrage voor de Voedselhulp Langedijk Stichting “Er is Geloof,  Hoop en 

Liefde”? U kunt uw producten in de dozen in de gang zetten. Alvast bedankt voor het 

omzetten van een kerstgedachte in een kerstactie! 

 

Siena 

Afgelopen vrijdag bereikte ons het bericht dat Siena uit groep 7 twee, waarschijnlijk, 

aanvallen heeft gehad. Gelukkig gaat het nu weer redelijk met haar en is ze uit het ziekenhuis. 

Ze was heel blij met alle prachtige kaarten van de kinderen uit haar klas! 

Veel beterschap Siena en we hopen je na de vakantie weer op school te zien! 

 

LEERLINGENRAADVERGADERING 
 

In de vergadering is verder gesproken over het grasveld. Er is, met de gemeente, besloten dat 

we voor een parcours gaan. We denken o.a. aan een wiebelbrug, een touwrek, iets om 

overheen te springen (banden), een touw om van de ene naar de andere kant te zwaaien….. 

Natuurlijk wordt op de veiligheid gelet en gaan we over de financiën nadenken. 

 

 

 KERST 2018 
 

Morgen vieren we Kerstfeest met de kinderen op school. Ook zullen we samen eten en    

     genieten van het prachtige kerstverhaal en de mooie liedjes. 

In deze dagen gaan mijn gedachten terug naar het afgelopen jaar: zoveel mooie dingen die 

we samen mochten beleven, met elkaar en met de kinderen. 

Twee leerkrachten die gezegend werden met een lief klein kindje, nieuwe leerlingen die we 

op school konden verwelkomen en waarvan we mogen genieten, hardwerkende 

leerkrachten met liefde voor het kind, betrokken en kritische ouders die de school een 

positief hart toedragen, mooie ontwikkelingen en samenwerkingen in ons kindcentrum, 

maar vooral fantastische kinderen die we mogen helpen en begeleiden in hun 

ontwikkeling. 

Helaas waren er ook zaken waar we bezorgd om waren: ziekte van leerlingen en ouders, 

gezinnen in probleemsituaties en een wereld waar helaas minder tolerantie en steeds 

minder respect is. 

Er is veel om dankbaar voor te zijn en veel om voor te bidden. 

 

Morgenavond zullen de kinderen onder andere het volgende prachtige lied zingen: 
 



 

Droom maar raak 

 

Droom maar raak, want ik maak een nieuwe vredestijd. 

Stel je voor dat een lam bij de wolven spelen kwam. 

Ze liepen in de wei en een jongen zat erbij. 

 

Straks wordt het licht, want het Kerstfeest komt in zicht. Wat een vrolijk blij bericht! 

 

Zeg het dan, zing ervan, een engel kwam bij jou! 

Stel je voor dat een kind al het donker overwint. 

Als teken van Gods trouw, zeg het iedereen maar gauw! 

 

Straks wordt het licht, want het Kerstfeest komt in zicht. Wat een vrolijk blij bericht! 

 

Je gezicht is verlicht, de hemel lacht je toe. 

Stel je voor dat de wens van Gods liefde in een mens 

Je mond weer zingen doet en je weet het God is goed! 

 

Straks wordt het licht, want het Kerstfeest komt in zicht. Wat een vrolijk blij bericht! 

 

In de nacht, lang verwacht ver weg van Bethlehem. 

In een stal ligt het kind en een nieuwe tijd begint. 

Eerst droomden wij van Hem en nu horen wij zijn stem! 

 

 

Namens het hele team wens ik u gezegende Kerstdagen en een gezond en liefdevol 2019! 

        Helene de Vries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foute kersttruien-dag 2018: de olijke tweeling! 

 

 

 

 

 

 


