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Dag allemaal, 
 

Ieder jaar is het weer een verrassing hoe de Sint en zijn Pieten het 

dorp Driehuizen binnenkomen. Toegezongen door een enthousiaste 

menigte kinderen en ouders op de brug, kwam daar uit de mist een 

prachtige boot met Sinterklaas en maar liefst 3 Pieten! In de kerk 

begon het feest pas goed. Er werd flink gezongen, gelachen en 

gedanst. Sinterklaas en zijn Pieten waren in opperbeste stemming.  

 

Ieder jaar blijkt weer dat Sinterklaas ook vanuit Spanje toekijkt want 

tijdens het gedicht kwam naar voren hoe goed de Sint op de hoogte 

is van de ontwikkelingen rondom de school. Ook waren er natuurlijk 

cadeaus. Cadeaus voor het team en cadeaus voor alle kinderen. In 

de groepen 5-8 hadden de kinderen heel hard gewerkt aan prachtige 

surprises en gedichten. Door de hele school en in de kerk was er 

een gemoedelijk sfeertje. Op de website kunt u prachtige foto’s 

vinden van dit enorme feest. 

 

 

26 juni 2017 



 

 
Kerstknutselmiddag 
 

Morgen 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 vandaag 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!  

 

De ochtendvoorstelling duurt tot ongeveer 12:15 uur. Na afloop lopen 

de kinderen met hun juf mee naar school om zich om te kleden en 

om 12:30 uur is dan zoals gewoonlijk de school uit.  

 

Alle kinderen verwachten wij ’s avonds om 18:30 uur op school. 

De kerk is dan ook open zodat u daar kunt wachten op de 

voorstelling. Het is erg druk in school met omkleden en schminken 

dus verzoeken wij ouders vriendelijk in de kerk te wachten. De 

kinderen gaan na afloop van de musical met hun juf mee naar school 

om zich om te kleden, daarna kunt u de kinderen in de klas ophalen. 



 

Een groot aantal ouders helpt ons bij de voorbereidingen van de 

musical. Wij zijn hier heel erg blij mee. Voor de ouders die ons 

helpen met kleding, make-up en haar hebben wij een aantal 

zitplaatsen in de kerk gereserveerd. Na afloop van de voorstelling 

van 19:00 uur ruimen we het decor weer op en brengen we alles 

alvast in gereedheid voor de kerstbrunch. Wij vinden het fijn als een 

aantal ouders ons hierbij helpt!  

 

Donderdag 19 december beginnen de lessen een uurtje later. De 

school is vanaf 9:30 open, de lessen beginnen om 9:45 uur. 

Deze dag staat tevens in het teken van hulpvaardigheid. De kinderen 

van groep 7-8 maken deze dag de opbrengst van de collecte 

bekend. Deze oprengst wordt vervolgens opgehaald door Henk 

Pielage, namens de Stichting Scholenproject Ethiopië. In alle 

groepen wordt er vervolgens aandacht besteed aan de kinderen 

Takalegn. Er worden kaarten en brieven voor de kinderen gemaakt 

en verstuurd.  De kinderen mogen deze dag in pyjama naar school. 

 

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.  

 

 
 



 

Kerstbrunch 
 
Op vrijdag 20 december organiseren wij de traditionele 

kerstbrunch in de kerk, van 11:00 tot 12:15 uur. We vragen alle 

ouders om hieraan mee te doen door een lekker hapje te verzorgen. 

Alle oudste kinderen krijgen vandaag een brief mee waarop u kunt 

aangeven wat u voor lekkers wilt maken/bakken/koken. Wij 

verzoeken u vriendelijk deze brief uiterlijk vrijdag 13 december 

weer mee te geven aan uw kind(eren). We hopen ook dit jaar weer 

op uw enthousiaste medewerking. Alle kinderen, teamleden en OR-

leden, doen op deze dag extra hun best om er extra feestelijk bij te 

lopen. Stropdassen, glitterjurken, glimschoenen en kerstslingers in 

het haar…het kan niet op. De kerstvakantie start vervolgens om 

13:15 uur 

 

KWINK van de week 
 
De komende twee weken staat het thema: “Ik kan code help 

toepassen” centraal.  

 

Belangrijke data 

 

9 december    Theaterdans groep 3-4, 16:45 

optreden in de kerk. 

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 



 

23 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie 

 

Alvast heel fijne feestdagen toegewenst namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


