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Dag allemaal, 
 

Het begin van een spannende week. Pakjesavond is in aantocht en 

ook naar de Sintviering op school wordt met spanning uitgekeken. 

Ieder jaar is het weer een verrassing welk vervoersmiddel de 

Goedheiligman heeft gekozen om de school mee te bezoeken. De 

gezamenlijke viering in de kerk is altijd gezellig en ouders, opa’s, 

oma’s, broertjes en zusjes zijn hierbij van harte welkom! We kunnen 

bijna niet meer wachten… 

 
Sintviering 5 december 
 
Het Sinterklaasfeest op donderdag 5 december is zoals ieder jaar 

een prachtige gebeurtenis.Tijdens het gezamenlijke gedeelte in de 

kerk tot 9:30 uur zijn alle belangstellenden, eventueel met kleine 

kinderen, van harte welkom. Hierna gaan alle groepen hun eigen 

feest vieren. Ouders, opa’s en oma’s (zonder kleine kinderen) zijn 

ook hierbij van harte welkom. Dit geldt voor alle groepen! Om er 

zeker van te zijn dat alle surprises op tijd zijn uitgepakt, blijven alle 

kinderen van groep 5-8 deze dag over.  

Vrijdag 6 december beginnen we een uurtje later: de school is 

om 8:30 uur open, de lessen starten om 9:45 uur. 

 
Surprises groep 5-8 
 

Ieder jaar worden er door de 

kinderen van groep 5-8 (wellicht 

met wat hulp van ouders) de 

prachtigste creaties gemaakt.  

Om alle kinderen en ouders 
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de kans te geven alle surprises eens goed te bekijken, willen we 

u verzoeken de surprises, verpakt in een vuilniszak, op 

woensdag 4 december in te leveren. De leerkrachten maken er op 

woensdagmiddag dan een mooie tentoonstelling van, zodat iedereen 

donderdagochtend de surprises kan bewonderen.  

 

Kerstknutselmiddag 
 

De feestdagen volgen elkaar in rap tempo op. Op dinsdag 10 

december organiseren we de jaarlijkse kerstknutselmiddag. 

Deze middag gaan alle kinderen van de school in kleine groepjes en 

met behulp van veel ouders de mooiste kerstversieringen maken. De 

kale bomen worden in een middag behangen met de mooiste 

knutsels en zo omgetoverd tot prachtige kerstbomen. We danken 

alle ouders en de Ouderraad voor het mede mogelijk maken van 

deze gezellige middag. Hulpouders ontvangen vandaag een 

uitnodiging. 

 

Kerstmusical 
 

Woensdag 18 december wordt de kerstmusical opgevoerd. Alle 

kinderen doen hieraan mee. De musical wordt twee keer 

opgevoerd, om 11:00 uur en om 19:00 uur. De hoofdrollen worden 

gespeeld door de kinderen van groep 5-6. In verband met de 

veiligheid van u en de kinderen, is het aantal plaatsen in de kerk 

beperkt. Alle kinderen krijgen maandag 9 december een brief mee 

waarop u kunt 

aangeven welke 

voorstelling uw 

voorkeur geniet om 

bij te wonen en met 

hoeveel personen u 

denkt te komen (alle 

belangstellenden 



 

kunnen de voorstelling 1 keer bijwonen). We verzoeken u vriendelijk 

deze brief ingevuld uiterlijk woensdag 11 december bij de 

leerkracht in te leveren. Hartelijk dank voor uw medewerking!  

 

Collecte familie Takalegn Ethiopie 
 

Voor de kinderen van de familie Tekalegn houden we ook dit 

jaar na afloop van de kerstmusical een collecte. De kinderen van 

groep 7-8 gaan dan “met de pet rond”. Zij hopen natuurlijk op uw 

gulle gift. De vier weeskinderen zitten op school. Yisiak studeert op 

de Wollega Universitetit in Nekemte en de andere 3 kinderen gaan 

naar de Kidane Mehiret School. Met een microkrediet heeft de 

familie hun huis opgeknapt waar hun vader aan begonnen was.  

 

Het huis is prachtig geworden en hier wonen de kinderen nu. Het 

huisje van hun grootmoeder, waar zij eerder woonden, wordt nu door 

hen verhuurd, waardoor zij een (klein) inkomen hebben. De 

aardrijkskundeleraar van de school houdt nu een oogje in het zeil bij 

de vier kinderen. Hij was een vriend van vader Takalegn en voelt 

zich verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen.  

De opbrengst van de collecte overhandigen we op 19 december aan 

Henk Pielage die zorgt dat het schoolgeld van de kinderen wordt 

betaald.Fijn als u mee wilt doen met deze actie. Alvast heel hartelijk 

dank aan iedereen!  

 

KWINK van de week 
 



 

De komende twee weken staat het thema: “Ik ga op tijd offline” 

centraal.  

 

Belangrijke data 

 

5 december    Sinterklaasfeest! 

     Schoolschaatsen groep 7-8 (2) 

6 december school open om 8:30 uur, lessen 

starten om 9:45 uur. 

9 december    Theaterdans groep 3-4 

10 december   Kerstknutselmiddag 

12 december   Start Maria Slot in groep 3-4 

     Schoolschaatsen groep 7-8 (3) 

18 december Kerstmusical in de kerk groep 1-8, 

voorstelling om 11:00 en 19:00 

uur 

19 december school open om 8:30 uur, lessen 

starten om 9:45 uur. 

 schoolschaatsen groep 7-8 (4) 

20 december Kerstbrunch in de kerk om 11:00 

uur, school uit om 13:15 uur, 

start Kerstvakantie! 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


