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Beste ouders, 

’s Morgens opstaan in het donker en ’s avonds in het donker weer naar huis. Thuis steek ik 
kaarsjes aan. Dan zegt iemand wel eens: “Nou zeg, jij bent romantisch!” Maar zo voelt het 
eigenlijk niet. Een schemerlamp blijft uit en er komt een kaars voor in de plaats. De hele 
sfeer wordt dan anders in de kamer. Je wordt er stiller van, rustiger. Dat hoort wel bij deze 
tijd.  
Dan wel eerst Sinterklaas voorbij natuurlijk. De surprises stapelen zich letterlijk op en dat 
doet wat met een kind. 
In de klassen gaan ’s morgens de adventskaarsen aan en dan keert de rust weer terug. We 
horen de verhalen van Jesaja en van Lucas. Er komt Licht in de nacht, de donkere tijden gaan 
voorbij. Dat gaat niet vanzelf. We kunnen allemaal ons steentje bij dragen. Wat dragen wij 
bij aan de vrede? 

 
1. Kerstfeest 22 december 

Op 22 december komen we bij elkaar in de kerk van Beekbergen. We weten dat de kinderen 
staan te popelen om naar binnen te gaan, maar de deuren gaan om 18.45 uur open. 
Kinderen die een speciale taak hebben die avond, kunnen om 18.30 uur naar binnen voor de 
laatste aanwijzingen. Voor de kinderen zijn plaatsen voorin de kerk gereserveerd. Wil uw 
kind graag bij u blijven, dan is dat ook prima natuurlijk. 
Na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar in het Hoogepad. Houdt u uw kinderen een 
beetje in het oog buiten? 
 
Dit jaar vieren we het in de klas op bescheiden wijze. ’s Morgens werken we gewoon en ’s 
middags spelen we spelletjes. De kinderen mogen ze ook zelf meenemen, inclusief een 
tablet of een andere device. Ze kunnen gebruik maken van het openbare WIFI- netwerk van 
school. 
 
 
 
 



2. Handenarbeid 
Van ouders krijgen we wel eens terug dat de werkstukken die gemaakt worden met 
handenarbeid niet altijd even spectaculair zijn. Er worden dan wel suggesties gedaan om een 
soort crea-middag op te zetten waarbij ouders meehelpen. 
Voor ons is dat op dit moment geen optie. We zijn met 5 nieuwe methoden bezig (taal, 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en muziek) en die vragen de nodige voorbereidingstijd. 
We nemen uw opmerkingen natuurlijk wel mee en zullen kijken wat we er mee kunnen. 
Heeft u zelf een idee en u wilt er op school wat mee, laat het graag horen. Kunt u 
bijvoorbeeld goed koken, houtbewerken of borduren? Wij houden ons  aanbevolen. 
 

3. Nieuwjaarsinloop 
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons, elkaar Gelukkig Nieuwjaar te wensen!! We 
willen dit gelijk op de 1e maandag na de vakantie doen. U bent van harte welkom van 08.15 
– 09.00 uur!! Opa’s en oma’s ook!  
De luizencontrole schuift dan een uurtje op..  

 
4. Uitslag Worstenactie 

De Worstenactie bracht dit jaar €600 op. Het geld is bestemd voor de schoolomgeving en we 
zullen met het kindpanel op zoek gaan naar een goede bestemming. Dean was dit jaar 3e, 
Mike eindigde op de 2e plaats en de winnaar was Rosanne. Zij kregen een beker en een 
cadeaubon. 
De organiserende moeders zijn hard op zoek naar een andere invulling van de actie. U hoort 
er nog van. 
 

5. Schooltuin, schoolplein 
Het amfitheater is zo goed als klaar en de touwen hangen weer. We zijn met winterstop! 
 

6. Kind op maandag 
De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 49: Thema “Stil eens..” Lucas 1:5-25, 1:26-38 
Week 50: Thema “Woorden tekort!” Lucas 1:39-56, 1:57-80 
Week 51: Thema “Kom kijken!”Lucas 2:1-20 
 

7. Jarigen in december 
06 december Lars Uiterweerd  (gr 8) 
12 december  Dean Nieuwland  (gr 3) 
14 december Britt van Beek   (gr 8) 
20 december Dirk-Joost van der Grift (gr 5) 
22 december Sjuul van den Berg  (gr 5) 
22 december Jisse van Luttikhuizen  (gr 7) 
26 december Annemijn de Groot  (gr 6) 
31 december Julian Buitenhuis  (gr 4) 
02 januari Iris Bosch   (gr 6) 
02 januari Maartje Wilbrink  (gr 7) 
06 januari Corné Jeulink   (gr 6) 
 



8. Agenda 
 

05-12 Sinterklaasfeest 

06-12 Kerstversiering 

12-12 Groep 1/2 vrij 
Gebedsgroep 

13-12 Meester Martin afwezig 

19-12 Meester Martin afwezig 

22-12 Kerstfeest 19.00 uur 

23-12 Kerstvakantie, alle kinderen vrij! 

09-12 Nieuwjaarsinloop tot 09.00 uur 
met ouders en kinderen. 
Luizencontrole 

10-01 Weekopening groep 1/2  

11-01 MR vergadering 19.30 uur 
Adviesgesprekken groep 8 

13-01 Nieuwsbrief 5 

 
Met vriendelijke groet,   
namens het team,  
Martin Kooijmans 


