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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 
 

Godsdienstige Vorming 
 
Week 49 - - - 3 t/m 9 december 2018 
 

In het Kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wil houden. 

Daarom moesten Jozef en Maria op weg naar Bethlehem. Door zo een 

volkstelling wist de keizer precies hoeveel burgers er in zijn land woonden en 

hoeveel belasting hij kon vragen. Toch werd niet iedereen geteld: Slaven telden 

niet mee en vrouwen alleen als echtgenote van hun man.  

Dat roept de vraag op: Wie telt mee en wie niet? 
 

Net als Jozef en Maria zijn er nu ook mensen onderweg. Aan de grenzen van 

Europa laten vluchtelingen hun naam op een lijst zetten. Ze weten vaak niet op 

welke lijst ze terecht komen – de lijst van mensen die mogen blijven of van 

mensen die terug moeten. Ook voor deze mensen is de vraag: wie telt mee en 

wie niet? 
 

Het thema voor de Adventstijd is: ‘Tel je mee?’ 

 

We gaan met de kinderen uitgebreid tellen, maar we werken het thema ook 

symbolisch uit. We hebben het met de kinderen over meetellen en niet 

meetellen. We beginnen deze adventsperiode met een gezamenlijke opening op 

maandagmorgen, onder schooltijd, in ‘de Voorhof’. 

 

Thema: 

Vertellingen: 

 

 

Lied van de Week: 

Tel je mee? 

Een engel bij Zacharias, Lucas 1: 5 - 25 

Een engel bij Maria, Lucas 1: 26 - 28 

Maria gaat naar Elisabeth, Lucas 1: 39 - 56 

In de Adventstijd leren we geen ‘Lied van de Week’ 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Week 50- - - 10 t/m 16 december 2018 
 

Thema: 

Vertellingen: 

 

Alles plus één 

En hij heet…., Lucas 1: 57 - 66 

Geprezen is God onze Heer, Lucas 1: 67 – 80 

Een lied voor Bethlehem, Micha 5: 1 – 4a 

      

Afscheid (1) 
 

Donderdag 29 november jl. hebben we in een kleine kring met collega’s en oud-

collega’s afscheid genomen van juf Jeanette Wilmont - Folkers.  Juf Jeanette heeft 

13 jaar op onze school gewerkt. Ze gaf vooral les in de groepen 5 en 6. Later 

begeleidde ze ook kleine groepjes kinderen, vooral in de bovenbouw. Van de 

kinderen die ze de laatste jaren begeleidde had ze al afscheid genomen voor de 

zomervakantie.  
 

We danken juf Jeanette voor haar inzet en werk wat ze voor onze school heeft 

gedaan. En wensen haar, samen met haar man, alle goeds toe! 

 

 
Afscheid (2) 
 

Ook de Activiteiten-Commissie heeft afscheid genomen van een  

aantal van haar leden. Martine van Huigenbosch heeft jarenlang zorgvuldig de 

financiën beheerd. Ilonka van de Berg heeft vele jaren het secretariaat van de AC 

met verve gedaan. Tenslotte namen we ook afscheid van Woudine van Ginkel,  

zij verleende de nodige hand en spandiensten. 

Martine, Ilonka en Woudine, bedankt voor jullie (harde) werken!  

 

Gelukkig zijn er wel nieuwe mensen voor in de plaats gekomen.  

 

De Activiteiten Commissie bestaat voortaan uit de volgende personen  

(in willekeurige volgorde):  
 

Conny Klein (penningmeester), Sietske Hoogendijk (secretaris), Corry Verwoerd, 

Mira van Voorthuizen, Gerdi Hoekstra en Crystel Broekhuizen. 

 

Adviserende leden vanuit het team zijn Nianka Sakkers en Willy Oving. 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Woensdag 5 December 
 
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas, samen met een paar 

pieten op bezoek op Kindcentrum Koningin Juliana. De Sint heeft 

laten weten dat hij om 08.30 uur aankomt op het plein bij de 

hoofdingang, de Ekris- kant.  
 

Wilt u niets van de aankomst missen, zorg er dan voor dat u op tijd 

bent!  

 

 

 

 

Kerstfeestvieringen 
Dit schooljaar vieren we het kerstfeest in drie groepen: 

 

Dinsdag 18 december  (19.00-20.00u): 

- Kerstfeest voor de groepen 1 en 2 in ‘de Voorhof’, samen met hun ouders.  

 

- Kerstfeest voor de groepen 6, 7 en 8 op school zonder ouders. 

 

Woensdag 19 december  (19.00-20.00u): 

- Kerstfeest voor de groepen 3, 4 en 5 in de Voorhof samen met hun ouders.  

 

 

De vieringen voor de groepen 1/ 2 en 3, 4, 5 zijn  

alleen voor de ouders uit de betreffende 

groepen. Zij komen samen met hun kind naar de 

viering. Mocht u voor dit uurtje (na héél lang zoeken) 

geen oppas kunnen vinden voor jongere of oudere 

broertjes en/of zusjes, dan kan het betreffende kind 

naar de oppas van De Voorhof. Het is niet de 

bedoeling dat zij meegaan naar de viering! 

 

 

 

 

 

Let op: De surprises van groep 5 t/m 8 moeten op dinsdag 4 december 

  meegenomen worden naar school! 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Kalender 
Dinsdag 4 december 

Surprises groep 5 t/m 8 mee naar school 

 

Woensdag 5 december (08.30u) 

Sinterklaas komt ons Kindcentrum bezoeken  

 

Vrijdag 14 december 

Nieuwsbrief 8 

 

Dinsdag 18 december (19.00 – 20.00 uur) 

Kerstfeest voor: de groepen 1 en 2 met hun ouders in ‘de Voorhof’ 

         de groepen 6, 7 en 8, zonder ouders op school 

 

Woensdag 19 december (19.00 – 20.00 uur) 

Kerstfeest voor de groepen 3, 4 en 5 samen met hun ouders in ‘de Voorhof’ 

 

Vrijdag 21 december 

Begin van de Kerstvakantie:  

Groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur  

Groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


