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Kerstmis 2018 met oog voor elkaar 
Prachtige opbrengst Jantje Beton 
Monumentje voor JIm 
Thema feest bij  de peuters 
Dag Sinterklaasje 
Hard aan het werk voor buitentafel 
Herhaalde oproep ouderbijdrage 

Kerstmis 2018 met oog voor elkaar Afgelopen 
vrijdag zijn de kerstbomen op school bezorgd. In 
veel groepen zitten de lichtjes er al in. Vandaag is 
het kerstproject in de groepen geopend. Het thema 

van dit jaar is ‘oog voor 
elkaar’. Je kunt daarbij 
denken aan oog voor 
kinderen in je stamgroep, 
maar ook voor mensen 
buiten de school of zelfs 
buiten ons land die om 
uiteenlopende redenen 
aandacht verdienen. Bij de 
opening vandaag gingen de 

groepen bij elkaar op bezoek en werd het verhaal 
van Papa Panov aan de kinderen verteld. Papa 
Panov is een schoenmaker die met kerst een 

bijzondere bezoeker verwacht. Het loopt allemaal 
net wat anders, maar toch heeft Papa Panov een 
geweldige kerst. Iedere groep kreeg bij de opening 
ook een mooie versiering met wat sterretjes erin. Op 
die sterren staan woorden die met het thema te 
maken hebben. Samen met het verhaal vormen ze 
een eerste aanleiding om over het thema in gesprek 
te gaan. Met de groep waarmee het project geopend 
is, wordt er ook geknutseld op donderdag 13 
december. Al het moois dat gemaakt is zal verkocht 
worden tijdens de kerstmarkt op de locatie van uw 
kind op donderdagavond 20 december tussen 18.00- 
19.30 uur . U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De 
opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar is 
gekozen voor ‘Nationaal Fonds Kinderhulp’. Deze 
stichting richt zich op 
kinderen in Nederland die in 
armoede leven en hierdoor 
buitengesloten dreigen te 
worden. De kinderen zijn op 
donderdag 20 december om 
13:00 uur uit , zodat we alles 
in orde kunnen maken voor 
de markt. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een 
brief waarin om ouderhulp gevraagd wordt en een 
officiële uitnodiging waarin ook alle verdere 
praktische informatie staat. We hopen u allemaal te 
zien op de markt of op het plein op 20 december. 

20 Kerstlunch peuters 
21 Kerstlunch peuters 
24 dec– 5 jan    Kerstvakantie 
 

5  Sinterklaasfeest 
7 Kinderen groep 1 en 2 vrij 
20 Kerstviering , kinderen om 13.00uur vrij 
20       Kerstmarkt op beide locaties  
21        Alle kinderen om 12.15uur vrij 
24 dec– 5 jan     Kerstvakantie 
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Prachtige opbrengst Jantje Beton De opbrengst van 
de Jantje Beton loterij waar veel leerlingen fanatiek 

lootjes voor verkocht hebben is 
bekend. De actie heeft een 
bedrag van €4000,- opgeleverd. 
Dat is een fantastisch resultaat. 
Het geld zal gebruikt worden voor 
het realiseren van een deel van 
de verdere plannen voor het 
buitenspeelplein op de 
Flierenhofstraat. 

Monumentje voor Jim Met de middelen die door 
ouders en kinderen van ons IKC zijn opgebracht is 
het kunstwerk voor Jim voor aan de muur op het 
plein van de locatie Flierenhofstraat gerealiseerd. 
Er wordt hiermee tegemoet gekomen aan de 
behoefte om ons Jim blijvend te kunnen herinneren. 
Deze week wordt het monument bevestigd. Op 
woensdag 12 december zullen Eva en André, de 
ouders van Jim, op school zijn om samen met de 
kinderen van de Sering en de beste vriendjes van 
Jim en de ouders van deze kinderen het beeld te 
onthullen en er op een passende manier bij stil te 
staan. We gaan ervan uit dat de gezamenlijkheid 
hierbij, hoe moeilijk ook, ook nu weer troost zal 
bieden. Hierna zullen alle andere groepen een 
moment kiezen om samen aandacht te hebben voor 
het beeld. U bent als ouders na woensdagochtend 
natuurlijk ook van harte welkom om het 
monumentje te komen bekijken.  

Thema feest bij de peuters Ook bij de peuters staat 
deze maand in het teken van feest. Feest is dan ook 

het thema waarover 
gewerkt wordt. Er wordt 
over de verjaardag van 
Sinterklaas en de 
geboorte van het kindje 
Jezus gelezen, gespeeld, 
verteld, geknutseld en 
gevierd. Op de laatste 
dagen voor de 

kerstvakantie mogen de peuters nog takken 
meebrengen om stukjes mee te maken. Ín een 
gezellige kerstsfeer met een muziekje erbij zal er 
dan op 20 en 21 december samen geluncht worden. 

Dag Sinterklaasje We kijken terug op een gezellige 
Sinterklaastijd, waarin we enthousiast plaatjes 
gespaard hebben en de nieuwe 
Pieten hebben geholpen bij het 
leren lezen. Sinterklaas kwam 
langs in de onderbouwgroepen en 
genoot van een viering van de 
middenbouwkinderen. Bij die 
viering gaf Sint het cadeau dat 
voor de hele school bestemd is: 
een prachtige verzameling 
muziekinstrumenten, waarmee we het 
muziekonderwijs in onze groepen een mooie impuls 
kunnen geven. Opvallend daarbij zijn de 
boomwhackers. De Goudenregen liet bij de viering al 
zien wat daar voor leuke dingen mee kunnen. In de 
bovenbouw viel op hoeveel zorg er besteed was aan 
de surprises en de fijne reacties daarop van de 
kinderen. Daarmee ontstond een sfeer die bij een 
fijn feestje hoort. 

Hard aan het werk voor 
buitentafel In de 
afgelopen weken is er 
hard gewerkt aan het 
maken van de nieuwe 
picknicktafel voor op het 
plein aan de 
Flierenhofstraat. Samen 
met goede krachten uit 
de bovenbouw hebben Bas Wierink, ouder van 
kinderen op onze school, en Marlou Stoffels 
wekelijks in de vijvertuin doorgewerkt. Voor de 
kinderen die mogen helpen betekent dit veel plezier 
en soms een beetje afzien. Leren in de praktijk! 

Herhaalde oproep ouderbijdrage Enige tijd terug 
heeft u bij een eerdere nieuwsbrief een bijlage 
ontvangen met het verzoek om de ouderbijdrage 
voor dit jaar te betalen. We kunnen ons goed 
voorstellen dat dit aan uw aandacht ontsnapt is. 
Vandaar bij deze nieuwsbrief opnieuw dit verzoek. 
Juist in deze maand blijkt ook weer het belang van 
de bijdrage; zo werd het Sinterklaascadeau ervan 
aangeschaft en maakt het ook de 
kerstboodschappen voor de school mogelijk! 


