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AGENDA 

December 
Do 17 Kerstviering kleuterklassen;  
  Kleuters uit om 12.00 uur  
Vrij 18 Kleuters vrij;  

Kerstviering groep 3 t/m 8  
school uit om 11.00 uur 

Ma 21 Kerstvakantie t/m 1 januari 2021 
 

Januari 
Ma 04 Weer naar school 
Wo 20 Studiedag team/ kinderen vrij 
 

Februari 
Vrij 12 Viering Carnavalsfeest 
Ma 15 Carnavalsvakantie t/m 19 februari 
 
 

Jaarfeesten 
Let op 
Vrijdag 18 december zijn de kleuters al vrij. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn deze dag al om 11.00u vrij. 

Kerstviering 
In de donkerste tijd van het jaar wordt het licht opnieuw geboren: kerstmis! We vieren de 
geboorte van Jezus. In de tijd die hieraan vooraf ging, Advent, hebben we al lichtjes 
ontstoken in verwachting van wat komen gaat. In het sterkste duister is er ruimte voor het 
grootste licht! 
In de natuur zien we dat zij zich heeft teruggetrokken. Veel dieren houden een winterslaap. 
De bomen zijn kaal, behalve de altijd groene bomen: de naaldbomen, waarvan we er een in 
onze huiskamer zetten met lichtjes erin. Want terwijl het buiten koud, guur en nat is, 
zoeken we binnen de warmte en het licht op. 
Kerstmis valt tijdens de winterzonnewende, zoals Sint Jan tijdens de zomerzonnewende valt. We beleven 
de langste nacht. Als het vriest zien we prachtige sterrenhemelen. Maar het kan ook somber zijn buiten. 
Het kerstfeest houdt de belofte in dat het weer lichter gaat worden! 
  
In de klassen verschijnt aan het begin van de adventstijd op de jaartafel een beeld van Maria en de engel 
Gabriël. De engel verkondigt haar de komst van het kind. Als symbool draagt zij de witte lelie als beeld 
van de zuiverheid en onschuld. Het doek is blauw, net als de mantel van Maria, de ruimte waarin alles 
verschijnt. Op de jaartafel zijn dat gedurende de vier weken voor kerstmis de stenen, de planten, de 
dieren en tenslotte de mensen: de herders die op weg zijn naar Jozef en Maria in de stal. In deze periode 
worden vele kerstliedjes gezongen, kerstspelletjes gespeeld, geknutseld, getekend en geschilderd. 
Normaliter zien de kinderen op de laatste dag voor de kerstvakantie het traditionele (Oberufer) kerstspel 
dat gespeeld wordt door de leerkrachten. Daaropvolgend is een samenzang in de grote zaal voor alle 
ouders en kinderen en dan kan de vakantie beginnen! Voorafgaand aan die dag bezoeken ouders vaak 
het toneelspel van hun kinderen in de laagste klassen en in de hogere klassen soms een kerstinstuif of 
kerstcafé. 
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Kerstviering groep 3 t/m 8 dit jaar 
Hoe jammer dat dit jaar de samenkomsten rond kerstspel en samenzang met de ouders 
niet kunnen plaatsvinden. Aan alle kanten wordt op een creatieve manier naar een andere 
invulling gezocht. Vrijdag beginnen we de kerstviering met kerstontbijt voor de kinderen 
van groep 3 t/m 8. Via de leerkrachten komt over de organisatie nog informatie naar de 
ouders. 
Na het kerstontbijt gaan de leerlingen in 2 groepen in de zaal kijken naar het kerstspel dat 
wordt opgevoerd door groep 5 Winterklas. 
Zoals gebruikelijk voor de kerstvakantie gaat school uit om 11.00 uur. 
 
Het team van de Driestroom wenst alle ouders en kinderen een mooie kersttijd en een 
goed begin van 2021! 
 

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  
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! 
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