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Agenda

Maandag 9 december
· Papiercontainer 

Woensdag 18 december 
· 17.00 uur Kerstviering 

Donderdag 19 december
· Kerstbakjes maken groep 5 t/m 8

Vrijdag 20 december
·  Bezorgen kerstbakjes door groep 6 

bij ’t Wedervoort

23 december t/m 3 januari
· Kerstvakantie	 	 	

Maandag 6 januari   
· Start school
· Papiercontainer

Dinsdag 7 januari
· 15.00 uur teamvergadering

Donderdag 9 januari
· Nieuwsbrief 6

Geachte ouders en kinderen,
Op 5 december hebben we weer genoten van een gezellig Sinterklaasfeest. Na het 
weekend is de hele school, met hulp van de interieurcommissie, weer in kerststemming 
gebracht.	In	alle	groepen	worden	de	Adventsvieringen	gehouden	met	als	afsluiting	de	
Kerstviering op woensdagavond 18 december. Op vrijdagmiddag 20 december begint 
dan	de	kerstvakantie.	We	hopen	dat	iedereen	een	goede	vakantie	heeft	met	gezellige	
feestdagen. In het nieuwe jaar verwachten wij alle kinderen weer op maandag 6 januari 
terug op school.

Terugblik op het Sinterklaasfeest
Vandaag kregen we bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten, die met de autoambulance 
van autobedrijf Zwijnenberg op school kwamen. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 
hebben	Sinterklaas	welkom	geheten	in	het	Trefpunt.	Daarna	waren	er	diverse	activi-
teiten voor de kinderen in de lokalen en de speelzaal. Elk kind kreeg persoonlijk van 
Sinterklaas een cadeau, waarbij vele ouders ook aanwezig waren. Het was een erg leuke 
ochtend en we willen graag iedereen bedanken voor de medewerking.
In de groepen 5 t/m 8 hadden de kinderen onderling een lootje getrokken en werden de 
surprises en cadeautjes in de kring uitgepakt. Ook in deze groepen hebben de kinderen 
genoten.

Presentatie projectgroep
Op vrijdagmiddag 6 december wordt het thema Paleis het Loo afgesloten met een 
presentatie	voor	de	groepen	5	t/m	8	in	het	Trefpunt	van	13.30-14.30	uur.	Ook	de	ouders	
van	de	leerlingen	die	in	de	projectgroep	zitten,	zijn	van	harte	welkom	vanaf	14.00	uur.

Kiwistickers
Enige	tijd	geleden	hebben	wij	een	oproep	gedaan	om	de	stickers	van	de	kiwi’s	te	sparen.	
Onze spaarkaart is al vol en opgestuurd, zodat wij binnenkort weer nieuwe ballen  
krijgen. We bedanken iedereen hartelijk voor het mee sparen, maar dat is dus nu niet 
meer nodig.

Financieel verslag OR
De	Ouderraad	heeft	het	schooljaar	2018-2019	financieel	afgesloten	en	een	kascontrole	
laten	uitvoeren	door	twee	ouders.	De	financiële	overzichten	van	afgelopen	schooljaar	
zijn tot en met vrijdag 20 december in te zien door de ouders van onze leerlingen.  
Indien	er	ouders	zijn	die	graag	inzage	willen	hebben	in	de	financiën	van	de	Ouderraad,	
dan	kunnen	zij	zich	melden	bij	de	directie.	Zij	zullen	de	overzichten	overhandigen	en	 
na gebruik weer innemen.

Kerstkaarten
Zoals vermeld in de schoolkalender, is het niet toegestaan om op school kerstkaarten  
uit te delen. Mochten kinderen toch een kerstwens aan hun klasgenoten willen geven, 
dan is het wel toegestaan om één mooie kaart voor de hele groep te maken. Deze 
groepskaart wordt dan door de leerkracht in het lokaal opgehangen of neergezet.
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Kerstviering
Op woensdag 18 december wordt de Kerstviering gehouden 
vanaf 17.00 uur. Hierover krijgt u nog een extra Nieuwsbrief. Op 
donderdag	19	december	begint	de	school	zoals	gewoonlijk	om	
8.30	uur.

Adventsviering voor kinderen
Hallo allemaal. In het 2e weekend van de Advent is er een speciale 
Adventsviering voor kinderen. De viering is op zondag 8 december 
in de kerk Sint Jan de Doper en begint om 10.00 uur. Het thema is 
“licht”.
Met de werkgroepen hebben we een viering voorbereid waarin 
we gaan bidden, luisteren naar mooie verhalen, liedjes zingen en 
iets voor de Advent maken. Wij hopen jullie allemaal met jullie 
ouders, broertjes, zusjes en opa’s en oma’s te zien. Iedereen is 
welkom en zo gaan we samen op weg naar Kerst.   
Werkgroep Kinderkerk en Werkgroep Gezinsviering

Jong Sint Jan
Op	vrijdag	13	december	gaan	we	met	de	jongens	en	meisjes	van	
de groepen 5 t/m 8 knutselen voor Kerst. Op 21 december wordt 
er een middag georganiseerd voor de “ouderen” in onze parochie. 
Wij vinden het leuk om hen op deze middag een presentje voor 
kerst mee te geven en dit gaan we uiteraard zelf maken! Dit gaan 
we	doen	op	vrijdagavond	13	december.	Wat	we	gaan	maken?		Dat	
blijft	nog	even	een	verrassing!	Kom	jij	ook	samen	met	je	vriendje	
of	vriendinnetje	ons	helpen?
Het	is	in	de	pastorie	van	19.00-20.30	uur	en	het	kost	€	1,50.	Ook	
hebben we een Kerstbingo met voor iedereen een prijsje.
Als	je	het	leuk	vindt	om	op	21	december	om	15.30	uur	mee	te	

helpen de presentjes weg te brengen, vermeld dit dan ook in de mail.
Opgeven	graag	vóór	maandag	9	december	per	e-mail:	 
jongsintjan@hotmail.com		(mondeling	of	per	tel.:	Secr.	St.	Jan	de	
Doper	0546-571217	openingstijden	in	de	St.	Jansklok)

Kerststal kijken met Kerst
Op Eerste Kerstdag is de kerk weer open tussen 15.00 en 16.00 
uur. Er is dan voor de kleinsten onder ons de gelegenheid de 
kerststal te bekijken en kunnen ze luisteren naar het kerstverhaal 
dat meerdere keren voorgelezen zal worden. Tijdens het voor-
lezen kunnen ze naar de platen kijken die bij het verhaal horen. 
Natuurlijk is er ook iets te drinken en wat te snoepen, de verjaar-
dag van Jezus wordt immers gevierd. Jarenlang werd deze middag 
het	verhaal	voorgelezen	door	Bert	Evers.	Bert	heeft	aangegeven,	
dat het dit jaar voor de laatste keer zal zijn en hoopt, dat iemand 
anders het zal overnemen. Gaat dat niet gebeuren, dan is het dit 
jaar voor de laatste keer, dat de kerk op Eerste Kerstdag open is 
om de stal te bezoeken. Dat zou toch jammer zijn, dus denk eens 
na of u het van hem wilt overnemen. 

HET TEAM VAN DE MARIASCHOOL WENST ALLE KINDEREN EN 
OUDERS FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 
NIEUWJAAR.
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