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AGENDA 
December 
Ma 02 1e Advent viering 
Do 05 St. Nicolaas 
Vrij 06 Kleuters vrij 
Di 10 Afscheid Leoni Smith 
Wo 11 Paradijsspel 20.00 u opvoering voor ouders en belangstellenden 
Ma 16 Paradijsspel opvoering voor groep 5 t/m 8 
Di 17 Live uitzending kerstliederen groep 7 op Radio Maria 
Wo 18 Lezing studiecentrum “Kerst, mens en techniek” 
Do 19 Kerstviering KO tot 12.00 uur 
Vrij 20 Kleuters vrij/ kerstviering groep 3 t/m 8 
  10.30 uur kerstliederen voor kinderen en ouders 
Ma 23 Kerstvakantie t/m 3 januari 2020 
Di 24 Opvoering kerstspel Jacobgroep 19.00 uur 
 
Januari 
Ma 06 Weer naar school; kleuters om 9.30 uur 
Ma 13 Kleuterinfo middag 
Wo 15 Lezing studiecentrum  
 
Bijlage I Poster lezing studiecentrum 
 
Parkeren 
Wij blijven vanuit school aandacht vragen voor het parkeren. Ook in de avonduren ervaren de 
buurtbewoners last hiervan. Dus met bezoeken aan school wegens ouderavond, uitvoering 
kerstspelen enzovoort vragen wij iedereen met klem te parkeren op het Rivierenplein of de 
parkeerplaats van de Stolp (Rijnstraat). Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking.  
 
Feestelijk afscheid Leoni 
Leoni Smith gaat eind 2019 afscheid van ons nemen en van haar pensioen genieten. Ze heeft ruim 

33 jaar de handwerklessen verzorgd. Menig 
leerling (of oud-leerling) heeft thuis nog wel 
een muts, ballenzak, pop of borduurwerkje 
liggen. De zorgvuldig geschikte kleuren in haar 
handwerkmagazijntje zijn steeds een lust voor 
het oog.  
Daarnaast heeft ze ambachtendagen 
vormgegeven en in de ondersteuning van 
leerkrachten een functie gehad. Jarenlang was 
ze leerkracht op een vaste dag in de week. 
Naast deze taken heeft Leoni ook de nieuwe 
schooltuin mee gerealiseerd en begeleidde ze 
de tuinwerkochtenden.  
Kortom, genoeg om even bij stil te staan. Naast 

het afscheid met de kinderen en met de collega’s bieden we u de mogelijkheid om haar persoonlijk 
de hand te komen schudden.   
De afscheidsreceptie voor ouders, oud-ouders, oud-collega’s en genodigden is op dinsdag 10 
december 2019 van 14.45 tot 15.45 uur.  
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Advent 
In de vier weken van advent gaan we op weg naar het licht en bereiden we ons voor op het 
kerstfeest; deze vier weken worden symbolisch voorgesteld door de vier kaarsen op de adventskrans. 
Ook op school wordt de komende tijd het adventsfeest beleefd. 
Op maandag 2 december vieren de kinderen van groep 3 tot en met 8 samen de eerste advent. Om 
8.30 uur gaan ze naar de zaal, waar de adventskaarsen ontstoken worden. 
Een grote spiraal van groene takken leidt naar een kaars in het centrum. Eén kind per groep gaat 
naar binnen in deze spiraal om een kaars voor de klas aan te steken en zo het licht van de eerste 
advent op te halen. Daarna zijn de groepen 3 tot en met 5 om de beurt in de zaal. Elk kind krijgt 
daarbij een kaarsje met een gouden sterretje gestoken in een sterappeltje. Ieder kind gaat zijn eigen 
weg naar binnen en zet zijn kaarsje in de steeds groter wordende spiraal. Even zien we het groeiende 
licht van Kerst. 
Enkele kinderen van een hogere groep begeleiden de kleintjes met een fluitspel. 
 
Voor de brandveiligheid vragen we alle ouders en verzorgers om op de kleding te letten. Kleding van 
katoen en wol is prima. De lange haren moeten vastgebonden worden. 
Een aantal ouders zijn brandwacht in de zaal. 
 
Voorafgaand aan de adventsviering is er een werkochtend. Op donderdag 28 november tussen 8.30 
en 11.00 uur worden adventskransen gemaakt voor alle klassen. Bij de ingang van alle klaslokalen 
hangen intekenlijsten voor de werkochtend. Voor groep 3 t/m 5 ook voor sterren knippen en in 
elkaar zetten van de sterappeltjes deze week als ook voor controle appeltjes, brandwacht tijdens 
adventstuin lopen en brandwacht op maandag 2 december.  
We vragen ook om coniferengroen. Dit mag ingeleverd worden op woensdag 27 of 
donderdagochtend 28 november in de hal bij de voordeur. Ook hiervoor hangen bij de lokalen 
intekenlijsten. 
 
Op vrijdag 20 december wordt het kerstfeest gevierd (groep 3 t/m 8). ‘s Ochtends gaan de kinderen 
naar het kerstspel kijken. Na een pauze buiten is er kerstlekkers en komen de kinderen weer naar de 
zaal waar er samenzang zal zijn. Ouders zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Kom om 
10.30 uur naar de zaal om te genieten, mee te zingen en de kersttijd in te leiden. 
Namens de leerkrachten, 
Monique en Frederique 
 
Studiecentrum 
Loek Dullaart heeft in november een boeiende avond gebracht over ‘Mens en techniek’ hij kwam tijd 
te kort en daarom hebben we besloten nog een avond aan dit belangrijke thema te wijden. Hij zal 
deze avond in verband brengen met komende Kerst; vanuit het beeld dat het goed is dat de 
mensheid in een tijdperk komt van computers en techniek, maar dat het ook van belang is dat hij zich 
spiritueel ontwikkelt.   
Kerst, mens en techniek: woensdag 18 december 20.00-22.00 uur.  
Voor het nieuwe jaar staat op woensdag 15 januari  Susan van Kempen op het programma, zij zal 
spreken over de spirituele achtergrond en toekomst van Europa.  
Op woensdag 19 februari hebben wij Noor Prent, een antroposofisch arts, bereid gevonden te 
spreken over vaccinaties.  
Van harte uitgenodigd op één van deze avonden.  
Groet, Anja, Annemieke en Ronald 


