
 

  
Kerst 2014 
 
Nog geen  week nadat de Sint naar Spanje vertrokken is, is 
de hele school al weer helemaal in kerstsfeer gedompeld. 
Veel ouders hebben geholpen om de aula, gangen en  
balustrades van gezellige kerstversieringen  en lichtjes te 
voorzien. Hiervoor hartelijk dank. Ook de klassen zien er al 
heel sfeervol uit: mooi versierde kerstbomen en veel 
lichtjes. 
Zoals jullie al in de uitnodiging voor de kinderen hebben 
kunnen lezen, hebben we dit jaar voor de kinderen de 
volgende kerstactiviteiten: op donderdagmiddag 18 
december kunnen de kinderen 2 kerstworkshops volgen 
van het knutselen van een mooie kerstster tot een echte 
kerstquiz. Op vrijdagochtend 19 december  is er een 
sfeervol kerstontbijt waar we met de hele klas voor 
zorgen. De kinderen bedenken samen met de juf of 
meester welke gerechtjes nodig zijn en iedere leerling 
brengt dan iets mee. Dit doen we met behulp van een 
intekenlijst. 
Na het ontbijt is er een kerstviering in de aula: iedere 
groep verzorgt een optreden in de vorm van een 
gedichtje, lied of andere voordracht.  
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 begint om 12.00 uur 
de  kerstvakantie en voor de kinderen van groep 5 t/m 8 
i.v.m. het continurooster om 14.00 uur. 
Aansluitend nog 2 oproepjes: 

1. Voor de workshops donderdagmiddag hebben 

we nog boterbakjes, glazen potjes en kleine 

kerstversieringen (voor in de kerststukjes) 

nodig. Ook houden we ons aanbevolen voor 

kerstgroen(dennentakjes, hulst e.d.).  Dit laatste 

het liefst woensdag pas aanleveren i.v.m. 

verdroging/uitvallen van naalden. Al deze spullen 

kunt U in het handenarbeidlokaal in de 

kleutergang in de betreffende dozen neerleggen). 

2. Op vrijdag 19 december van 11.30 uur tot 12.00 

uur gaan we alle kerstspullen weer opruimen. 

Alle hulp is welkom. Verzamelen bij de 

hoofdingang. 

Namens de kerstcommissie wensen we jullie allemaal en 
hele fijne kerst. 
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Gezocht: M/V met verstand van schoolplein- c.q. 

buitenruimteontwerp 

 

 
Met een commissie van leerkrachten en ouders zijn wij 
aan het bekijken hoe we het schoolplein aantrekkelijker 
kunnen maken voor de kinderen. 
Aan ideeën en initiatieven ontbreekt het ons niet, echter 
wij missen nog de kritische blik van een kenner die met 
ons mee kan denken over de meer ‘technische’ kant van 
een schoolpleinontwerp. Een goed ontwerp is namelijk 
nodig om inrichtingselementen een juiste plek te geven en 
subsidieaanvragen te doen.  Dit laatste zal zeker nodig zijn 
om al onze plannen te kunnen realiseren. 
 
Wat vragen wij:  
wij zijn heel blij als je 1 of 2 keer op een middag of avond 
met ons mee wilt denken. 
Wat bieden wij: 
we hebben weinig financiële middelen, maar onze dank 
(en die van de kinderen straks) is groot! 
 
Voor meer informatie of aanmelden kun je contact 
opnemen met Caroline Hopman 
(c.hopman@degrotelier.nl)  
 
Een groene groet van de schoolpleincommissie, 
Ouders: Carlijn van As (moeder van Hidde en Laus 
Knippenberg) en Arthur Hofstad (vader van Julie en 
Minne)  
Leerkrachten: Caroline Hopman, Corine Peters, Henk ter 
Sluijsen en Tiny Theunissen 
 
 
Pizzadozen gevraagd 
 
Voor het laten drogen van knutselwerkjes willen we een 
droogrek maken. Hiervoor hebben we 
(diepvries)pizzadozen nodig. Dus als u lekker pizza heeft 
gegeten, denk dan nog even aan ons en geef de lege doos 
mee aan uw kind. Graag afgeven bij groep 5, Astrid. Alvast 
bedankt! 
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Bericht uit de parochie. 
 
Gebedsdienst Kerstavond 
Op Kerstavond 24 december is er om 19.00 uur in de kerk 
een kerstgebedsdienst (geen eucharistieviering). 
Met gebedjes, het voorlezen en uitbeelden  van het 
kerstverhaal en het zingen van kerstliederen, onder 
begeleiding van  het kinderkoor, vieren we de geboorte 
van het kindje Jezus. 
Voor deze viering zijn we op zoek naar kinderen die 
graag mee willen spelen in het kerstspel én kinderen die 
een stukje willen voorlezen. 
Het kerstspel oefenen we op maandagmiddag 22 
december om 14.00 uur in de kerk. 
Wil je graag meedoen met het kerstspel of  vind je het 
leuk om een stukje voor te lezen dan kun je je opgeven bij 
juffrouw Tiny  (groep 4a): e-mail: 
t.theunissen@degrotelier.nl   
Alvast bedankt, 
Gezinsvieringenwerkgroep. 
 

----- 
 

Belangrijke data 
 
18 december kerstcircuit 
19 december continurooster groepen 5 t/m 8 
tot 14.00 uur  
05 januari eerste schooldag 2015  
05 januari periodieke hoofdluiscontrole 
16 januari Tierelier Info 
23 januari vrije vrijdag voor groep 1 t/m 3  
29 januari studiedag team  
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