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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 13 december 2019 Nieuwsbrief: 15 

______________________________________________________________________________ 

     

Kerstvieringen 

 
De kerstviering voor de groepen 1/2 is op woensdag 18 december van 17.00 tot 18.00 uur in het eigen lokaal met de eigen juf(fen). 

Bij deze viering kan van ieder kind 1 ouder aanwezig zijn. 

 

De kerstviering voor de a-groepen 3 tot en met 8  is op woensdag 18 december van 17.00 tot 18.00 uur in de aula van de school.  

De kerstviering voor de b-groepen 3 tot en met 8 is op woensdag 18 december van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van de school.  

We verwachten alle kinderen bij de kerstviering van hun groep. Wanneer een kind er onverhoopt toch niet bij kan zijn, dient u dit 

schriftelijk met opgaaf van reden te melden aan de leerkracht. 

 

Bij de vieringen van de groepen 3 tot en met 8 zijn alleen de kinderen en de leerkrachten aanwezig. Er is onvoldoende plaats voor 

ouders, ook als we uitgaan van 1 ouder per kind. De ouderraad verzorgt tijdens de kerstvieringen een gezellig samenzijn voor 

ouders bij het podium op het bovenbouwplein. Uiteraard kan dat alleen doorgaan als de weersomstandigheden dat toelaten. 

 

Foto’s en filmpjes 

In verband met de privacy van de leerlingen en de leerkrachten en met het oog op de kerstvieringen en het kerstontbijt volgende 

week  wijzen we u nogmaals op het volgende: 

• Voor het maken van foto’s/filmpjes in de school en op het plein hebt u toestemming van de leerkrachten nodig. 

Verspreiding via social media is niet toegestaan! 
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Agenda 

Maandag 16 december  geen koor! 

Woensdag 18 december  11.30-12.30 uur: spreekuur Schoolmaatschappelijk Werk 

17.00 uur: kerstviering groepen 1/2 en a-groepen 3 tot en met 8 

    19.00 uur: kerstviering b-groepen 3 tot en met 8 

Donderdag 19 december  middag: groepen 1/2 vrij 

    alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 nemen een bord, beker, mes en vork mee 

Vrijdag 20 december  08.00 uur: kerstontbijt in alle groepen 

 11.15 uur: begin van de kerstvakantie! (NB: we beginnen deze dag drie kwartier eerder 

en zijn ook drie kwartier eerder uit!!) 

Maandag 6 januari eerste schooldag in 2020  

 

Kerstontbijt en Voedselbank 

Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat er altijd wel brood, beleg en drinken over is na het kerstontbijt. We hebben contact 

opgenomen met de Voedselbank. Men komt datgene wat wij teveel hebben, graag bij ons ophalen.  

Net als het vorige jaar vragen we ook uw aandacht voor het geweldige werk van de Voedselbank door extra producten in te zamelen. 

De Voedselbank liet ons weten dat ze momenteel duidelijk behoefte hebben aan de volgende producten, omdat men daar een tekort 

aan heeft: 

• houdbare melk 

• Senseo koffie 

• thee 

• jam 

• potten doperwten 

• kippensoep 

• smeerkaas 

Vanzelfsprekend is iedere bijdrage welkom en kan tot en met donderdag 19 december worden ingeleverd. Dat kan bij de 

leerkrachten maar het mag ook direct in het winkelwagentje worden gezet dat vanaf maandag 9 december in de hal bij de 

hoofdingang en/of in de aula staat. 

 

Afscheid en welkom 

Voor de kerstvakantie nemen we afscheid van Daniël Bastiaans (groep 7b). De familie Bastiaans verhuist naar Leiderdorp en daar 

zal Daniël zijn schoolcarrière verder voortzetten. Veel succes gewenst in de nieuwe woonomgeving en op de nieuwe school.  

Na de kerstvakantie verwelkomen we, ook in groep 7b, Quinty van Klaveren. Van harte welkom, we hopen dat je je gauw bij ons 

thuis voelt! 

 

De Kwinkles in de week van 16 tot en met 20 december: herhalen van de lessen 5 tot en met 8 

 

Trefwoord in de week van 16 tot en met 20 december 

Onderbouw: Feest van de vrede 

‘Laten we nu samen dromen van de vrede die zal komen’, klinkt het in het adventslied. Zou het onmogelijke mogelijk worden? We 

weten het niet, maar het begint met het geloof dát het zou kunnen. In ieder geval hebben we, dicht bij huis, het in eigen hand. 

Met de kinderen verkennen we wat ‘vrede in het klein’ betekent. Ook zij kunnen daar een bijdrage aan leveren.  

De herders in het kerstverhaal komen ook niet veel vrede tegen in hun leven. Zij zijn de verschoppelingen waar de mensen in die 

tijd niet veel van moesten hebben. En dat zij nu uitgerekend de eerste mensen zijn die het goede nieuws van de geboorte van het 

vredeskind te horen krijgen! 
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Midden- en bovenbouw: Geloven in de kracht van verhalen 

Vreedzame taal en vreedzaam handelen brengen meer vrede in de wereld. Maar geloven we dat ook verhalen sterk genoeg zijn 

om de vrede dichterbij te brengen?  

In Lucas’ verhaal over de geboorte van Jezus zingen de engelen ‘vrede op aarde voor alle mensen die God liefheeft!’. Een vrede 

die steunt op de kracht van eenvoudige, liefdevolle mensen in plaats van de macht van heersers en koningen. Het kind in de 

kribbe is daarvan het teken. Deze week lezen we, naast de Bijbelverhalen, ook enkele korte (volks)verhalen. Daarbij gaat het 

niet om de vraag of het verhaal letterlijk is gebeurd maar om de vraag of we geloof hechten aan wat het verhaal ons kan leren 

over vrede.  

 

Een terugblik op de week van 9 tot en met 13 december 

De griepgolf sloeg toe op Het Kompas! Veel zieke kinderen in de afgelopen week en helaas ook zieke leerkrachten. Juist in dit 

soort weken merken we de gevolgen van het lerarentekort. Het stelt ons dan namelijk voor een ingewikkelde puzzel: hoe krijgen 

we de groepen bemenst???  

Dat is met het nodige kunst- en vliegwerk bijna gelukt. Helaas konden we geen vervanging vinden voor groep 8a, we zagen ons 

genoodzaakt hen op woensdagmorgen 11 december vrij te geven. In de andere groepen lukte het wel dankzij de extra inzet van 

directie en intern begeleiders (waardoor hun eigen werkzaamheden blijven liggen), onze gepensioneerde leerkrachten en een van 

onze ouders die een onderwijsbevoegdheid heeft.  Natuurlijk realiseren we ons heel goed dat het niet optimaal is om in één week 

diverse leerkrachten voor een groep te hebben maar we rekenen op uw begrip voor de situatie. 

We wensen alle zieke kinderen en leerkrachten beterschap!! Dat jullie maar weer snel op school mogen zijn! 


