
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Het eind van 2019 komt in zicht. Maar ook het kerstfeest mogen we bijna vieren. Vanavond doen we dat met elkaar in de 
kerk en u zult dit vast de komende dagen op nog meer plekken gaan doen. We mogen met elkaar het grote wonder 
herdenken dat onze God Zijn Zoon heeft gestuurd naar deze aarde. Wat een wonder dat God zo van deze wereld houdt 
en dit voor ons over heeft. Wij wensen u en jullie toe dat u ook dit wonder mag kennen.  
 

 
 

 
1. Kerstviering 

Vanavond houden we onze viering in de kerk. We nodigen u nogmaals van harte uit om dit met ons te vieren. Ook 
opa’s, oma’s, broers, zussen en andere belangstellenden zijn van harte welkom.  
We beginnen om 18.30 uur. 
 

2. Workshopmiddag kerst 
Afgelopen maandagmiddag hebben we een heel gezellige middag gehad met alle leerlingen. Er waren verschillende 
activiteiten waar de kinderen uit konden kiezen. We willen iedereen die deze middag heeft geholpen heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet. Via social schools hebt u inmiddels ook al foto’s ontvangen van deze middag.  
 

3. Vakantie 
Nog even naar school en we mogen gaan genieten van een vakantie. We merken dat veel kinderen toe zijn aan de 
vakantie. En ook wij als team mogen uitrusten van het werk van de afgelopen periode.  
Op maandag 6 januari hopen we alle leerlingen weer gezond op school te zien en mogen we het nieuwe jaar 
beginnen op school.  
We wensen u allen een goede vakantie toe.  
 
 
 
 
 
 



 

4. Schoolplein in de vakantie 
Wilt u in de komende twee weken mee kijken of er geen bijzondere dingen op en rond de school gebeuren? Bij 
calamiteiten willen we u vragen om dit te melden bij de wijkagent.  
 

5. Toetsweek 
In de week van 20 januari en de week erna hebben we de toetsweken van januari. In die weken zullen we allerlei 
toetsen gaan maken. Wilt u in die weken geen afspraak maken bij de tandarts of iets dergelijks onder schooltijd? 
Alvast bedankt.  

 

Mede namens het team  wens ik u gezegende kerstdagen toe en een voorspoedig nieuwjaar.   

Hartelijke groet, Colinda van Milligen

 
 

Advent is zoeken 
(uit ‘Goud in handen’ van Chris Lindhout) 

 
Ik wil graag de stilte 

van een kaarsvlam in de avond. 
Ik verwacht de devotie 
van een lied in de nacht 

maar ren van het ene feest naar het andere 
alsof ik daarvan het heil verwacht. 

 
Ik wil graag naar binnen 
in mezelf wil ik voelen; 

wat het is te verwachten 
het Licht in de nacht; 

maar ik voel meer ’t gedoe 
dat er is daarbuiten, 

alsof ik van ‘buiten’ het heil verwacht. 
 

God geef me rust 
om mezelf te vinden 

te midden van al dat gejaag en gejacht; 
zodat ik het Kind vind 
daar diep van binnen 

en Het zal volgen 
als een ster in de nacht. 


