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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 6 december 2019 Nieuwsbrief: 14 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Maandag 16 december  geen koor! 

Woensdag 18 december  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 

Vrijdag 20 december  08.00 uur: kerstontbijt in alle groepen 

    11.15 uur: start van de kerstvakantie 

 

Dag Sinterklaasje … 

Vandaag hadden wij weer de grote eer om Sint en zijn pieten op school te ontvangen. Ondanks de mist en de gladheid wisten ze de 

weg naar Kompas te vinden. Wat een mooi gezicht, meer dan 430 Kompassers bij elkaar in afwachting van de komst van de Sint! 

Maar het allermooist zijn altijd weer de ‘blije koppies’ van de kinderen op het moment dat de Sint en de Pieten aankomen en bij 

hen in de klas zijn. Dat is echt genieten!  

  
Bedankt  

Het sinterklaasfeest werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van de ouderraad en de leerkrachten. Grote dank aan iedereen 

die zijn/haar  ‘pepernoot’ aan dit feest heeft bijgedragen.   

 

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 
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• 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. 

 

De Kwinkles in de week van 9 tot en met 13 december: herhaling van de lessen 5 tot en met 8 

 

Trefwoord in de week van 9 tot en met 13 december 

Onderbouw: Geloven in vrede 

‘Wegens gebrek aan vrede komt kerst dit jaar niet’.  Die mededeling van Sneeuwuil komt hard aan bij de dieren in het bos. Maar 

ze vragen zich ook af of ze Sneeuwuil wel moeten geloven. Is het waar wat hij zegt? Kunnen ze hem vertrouwen? En wat is 

eigenlijk ‘gebrek aan vrede’ en wat heeft dat met kerst te maken?  

Ook de kinderen gaan op zoek naar de betekenis van vrede. En ze horen dat in het Bijbelse kerstverhaal de vrede ver weg is, 

soldaten lopen door de straten. Maar Maria vertrouwt op de belofte van de engel dat haar kind vrede zal brengen. Zij gelooft in 

de droom dat het eens beter zal worden! 

 
Midden- en bovenbouw: Geloven in vrede 

Traditiegetrouw is Kerstmis een feest van vrede. In de Bijbel wordt de geboorte van Jezus aangekondigd als de komst van de 

nieuwe David, de nieuwe koning, de Messias die vrede en gerechtigheid zal brengen in deze wereld. Een boodschap waar je in 

moet durven geloven. Vrede is immers niet vanzelfsprekend, vrede moet gekoesterd en bewaakt worden.  

De vrede van Kerstmis vraagt om te geloven in de mogelijkheden van het kleine: een aardig gebaar, een vriendelijk woord. De 

vrede van Kerstmis draait om het geloof in mensen die vreedzaam spreken en vreedzaam handelen.  

 


