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AGENDA 

November 
Vrij 27 Lezing studiecentrum “Het geheim van Kerst”   
Ma 30 1e Advent viering 

 

December 
Vrij 04 Viering St. Nicolaas  
Do 17 Kerstviering kleuterklassen 
Vrij 18 Kerstviering groep 3 t/m 8 
Ma 21 Kerstvakantie t/m 1 januari 2021 
 

Januari 
Ma 04 Weer naar school 
Wo 20 Studiedag team/ KINDEREN VRIJ 
 
Bijlagen: I Poster studiecentrum 
 

Jaarfeesten 

 

 
 

Advent 
Met het Sint Maartenfeest dat nog maar pas geleden gevierd is, hebben we voor het eerst een lichtje 
ontstoken; het was nog verhuld in een knol of wortel, maar door de dun gemaakte plekjes en door de 
luchtgaatjes straalde het licht toch de sterren tegemoet. Sint Maarten leert ons delen, in het volle licht. 
Je weet aan wie je geeft, maar geeft niet alles, anders raak je zelf aan de bedelstaf. Sint Nicolaas leert 
ons geven, anoniem. In naam van St. Nicolaas mogen wij zelf geven: je probeert uit te vinden wat de 
ander nodig heeft of heel graag wil. Vol verwachting kijk je uit naar de reactie. 
Vol verwachting … als de bedelaar van Amiens wachtte op een aalmoes; vol verwachting … als een kind 
naar de geschenken van Sint Nicolaas; vol verwachting… als een moeder naar de geboorte van haar kind. 
Die verwachting brengt ons de Advent. 
Iedere week steken we een lichtje extra aan, vier weken lang. We bereiden ons in gedachten voor op de 
komst van het grote licht van Kerstmis.  
In deze tijd komt de zon elke dag later op en gaat steeds eerder onder; de nachten worden langer, de 
dagen korter tot het midwinterpunt als we de kortste dag en de langste nacht beleven.   
De natuur sterft verder af, het plantenleven wordt uiterlijk minder zichtbaar.   
We weten dat straks na de winterzonnewende de dagen zich weer zullen lengen; de natuur zich weer 
sterkt voor het nieuwe leven. 
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Viering op school, groep 3 t/m 8 
Zondag 29 november is de eerste 
adventszondag, die op maandag 30 
november met groep 3 tot en met 8 in 
de zaal wordt gevierd. De kinderen 
lopen dan de adventstuin, een spiraal 
van dennengroen met in het midden 
een grote, brandende kaars waar zij hun 
kaarsje één voor één zullen aansteken. 
Het lopen van de spiraal is symbolisch 
voor de weg naar binnen, het innerlijk, 
je lichtje aansteken en naar buiten 
lopend je lichtje uitdragen.  
Zorg alsjeblieft dat de kinderen die 
ochtend echt op tijd (8.25-8.35 uur) op 
school zijn. Denk aan passende (geen 
nylon/ geen wapperende) kleding i.v.m. 
brandveiligheid! 
 

 
Oproep aan de ouders. Voor het leggen van de adventstuin hebben we veel 
coniferengroen (geen klimop of taxus) nodig. Wie o wie kan ons hierin voorzien? Heel 
graag even een berichtje aan Elly ‘s morgens aan de poort of per mail/ 
e.jonker@vsdedriestroom.nl  Graag donderdag 26 november aanleveren. 
Per klas vragen we drie ouders te helpen thuis de adventsviering voor te bereiden: 

1. sterren knippen uit goudkarton  
2. maken van een krans voor de eigen klas groep 3 t/m 8 
3. voorbereiden van de appeltjes voor groep 3 t/m 5  

Materialen worden aangeleverd. Via de leerkrachten en klassenouders zal hierover 
gecommuniceerd worden. Alvast hartelijk dank voor jullie hulp. 
Een mooie adventstijd gewenst! 

 

St. Nicolaas 
Voor veel kinderen vormt dit feest het hoogtepunt van het jaar. Die geheimzinnige Pieten, het zomaar 
krijgen van cadeaus, de spanning en drukte eromheen, dat alles beleven ze intens. Het feest van 
Sinterklaas is al sinds de Middeleeuwen populair en werd in de 20e eeuw sterker dan tevoren. Het werd 
ook steeds meer een feest voor volwassenen met gedichtjes en surprises. De goedheiligman die, gezeten 
op zijn paard over de daken schrijdt, doet denken aan de Noorse oppergod Odin, die op zijn schimmel, 
de achtbenige Sleipnir, ook over de daken van de huizen ging en het luchtruim bereed. Het is een beeld 
dat kinderen wordt aangereikt en niet een werkelijkheid die in aardse omstandigheden past. Een paard 
dat over steile daken loopt, Piet die met een zak vol cadeaus door de schoorsteen zakt de huiskamer in… 
bij een kind kan dat allemaal.  
Vol verwachting klopt ons hart… zal Sint ons dit jaar met een bezoek verblijden? We kunnen verklappen 
dat hij ons dat heeft toegezegd. Dit jaar loopt de viering van de jaarfeesten wat anders dan anders, maar 
we proberen er vooral voor de kinderen toch een prachtig feest van te maken.  
We vieren het feest op school met de kinderen. Eventueel praktische info ontvang je via de leerkracht. 
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Kerstspelen 
In verband met de geldende richtlijnen rondom corona, zal er dit jaar geen kerstspel 
worden opgevoerd op school. We hopen volgend jaar de drie Oberufer kerstspelen weer in 
te kunnen oefenen en op te voeren. 

 
 

Parkeren: níet in de Waalstraat 
Voor wie onze oproep in het vorige ouderbericht gemist heeft nogmaals het verzoek níet in 
de Waalstraat, Leystraat en Almstraat te parkeren om de overlast voor onze buren te 
beperken. Parkeren kan op het Rivierenplein, in de Rijnstraat of op het parkeerterrein bij 
de Stolp. Dit vragen we niet alleen voor de buren, maar vooral ook vanwege de veiligheid 
van iedereen. Voor de poorten ontstaat dikwijls een onveilige situatie omdat daar veel 
kinderen de stoep op gaan met de fiets of het plein lopend opkomen. Ook ouders nemen 
op de stoep afscheid van hun kinderen. Stoppende en kerende auto’s veroorzaken daar 
echt een onveilige situatie.  Kinderen alleen afzetten met de auto kan ook op het 
Rivierenplein. Via de stoep kunnen zij dan veilig naar school lopen. Het vraagt wat extra tijd 
en organisatie, maar wij vragen jullie met klem hieraan mee te werken. 
Voor de duidelijkheid hierbij een plattegrond van de omgeving van school. Groen geeft de 
plekken aan waar geparkeerd kan worden en in het rood zie je de straten waarvan we 
vragen om daar, ivm de veiligheid en het respect voor de buurt, niet te parkeren. 
Hartelijk dank voor jullie medewerking! 

 
 

Stichting Zimela 
Normaliter staan wij rond deze tijd met onze kraam op de Herfstmarkt op school. Omdat dat nu niet 
door kan gaan, hebben we gezocht naar een alternatief. 
Mogelijkheid tot kopen van December-cadeautjes op maandagochtend 23 en 30 november van 8.30-
9.30 uur bij Leonie Tonen, Dongehof 11. Kan ook op afspraak per mail leonie.tonen@gmail.com of 
telefonisch 073 6133390.  We hebben poppen, kabouters, jaartafelspullen, knikkerzakken, ballennetten 
enz. Wollen omslagdoeken, sokken, slofjes enz. U steunt een goed doel namelijk mogelijk maken dat 
Inimathi, kind uit een township in Zuid Afrika,  vrije schoolonderwijs kan volgen. 
Namens de stichting Zimela hartelijk dank! 
Groet Leonie en Berthe 
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Initiatief Voortgezet Vrijeschool Onderwijs 

 
 

 
Het Initiatief Voortgezet Vrijeschool onderwijs wil u graag op de hoogte brengen van de 
laatste ontwikkelingen. We kunnen u vertellen dat er inmiddels een warm contact is met 
het Karel de Grote College in Nijmegen. Dit is een Vrijeschool voor Voortgezet Onderwijs 
dat reeds 40 jaar bestaat en ruim 800 leerlingen telt. We zijn erg enthousiast om het feit 
dat ze hebben toegezegd ons te willen voorzien van kennis, advies en hulp bij het opzetten 
van Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in ’s-Hertogenbosch.  
Met deze solide bron van ervaring en expertise alleen zijn we er nog niet. Het is nu zaak om 
een geschikte partner(school) te vinden in ’s-Hertogenbosch. Om het initiatief 
levensvatbaar te maken is dit noodzakelijk. De eerste stappen zijn hiervoor gezet. 
Social media 
Inmiddels zijn we met het initiatief ook zichtbaar op Facebook en Instagram. Volg ons via 
deze kanalen en laat je inspireren, informeren en ondersteun het initiatief.  
Instagram: VO Vrijeschool Den Bosch 
Facebook: VO Vrijeschool Den Bosch 
Wij kijken uit naar het voortzetten van het Vrijeschool onderwijs in ’s-Hertogenbosch. Het 
kind centraal en alle kansen voor een brede ontwikkeling. 
Wilt u graag op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mail naar 
vvsodenbosch@gmail.com 

 

Studiecentrum 
We hebben Marie-Hélène van Tol,  geestelijke van de Christengemeenschap in Eindhoven 
uitgenodigd om te spreken over de antroposofische visie op Kerst. Uiterlijk was het vroeger 
het feest van de zonnewende, het wordt weer lichter. Wat is de innerlijke, spirituele 
betekenis van Kerst? Wat is het geheim van Kerst?  
Helaas kon zij niet op data vlak voor Kerst en ook de woensdagavonden waren niet 
mogelijk. Dus is de voordracht nu gepland op vrijdagavond 27 november van 20.00-22.00 
uur. De voordracht vindt plaats in Kindcentrum “Aan de Oosterplas” voorheen Montessorischool de 
Aquamarijn, Waalstraat 50. Je dient je op te geven, omdat er maximaal 30 bezoekers mogen komen. 
Stuur mail naar:  antoposofie-denbosch.nl.  
Groet, Anja en Ronald 
   

Advent familieviering Christengemeenschap 
Zondag 29 november 16.00-17.15 uur 
Met een knutsel, een verhaal en veel kleine lichtjes die de naderende duisternis verlichten, beginnen wij 
de weg naar het Kerstfeest voor te bereiden. 
De viering is in de kerk van de Christengemeenschap in Dorpstraat 122 in Veldhoven. 
Voor meer informatie en aanmelden bij Truus Geurts: truus@mesmanteksten.nl 
Voor actuele informatie i.v.m. corona-virus: eindhoven.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten. 
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