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School in kerstsfeer 
 
Gisteren en vandaag zijn een groep ouders druk bezig geweest met het verwijderen van de Sinterklaasversieringen                
en hebben vervolgens de school in kerststemming gebracht. 
De hallen zien er weer fantastisch uit. Ouders bedankt voor al die uren werk die jullie erin hebben gestoken. 
We nodigen iedereen die wil zien hoe mooi de school is geworden van harte uit om even binnen te kijken. 
Hier alvast twee foto’s om een indruk te krijgen. 
 

  

 
Kerstviering 
 
Zoals al eerder vermeld stond in de Stuifmail is op donderdag 20 december de jaarlijkse kerstviering. Dit jaar is de 

viering in de Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan in Almelo, zal beginnen om 19.00uur en een klein uurtje duren.  

Hierbij nodigen wij alle leerlingen, ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden uit om aanwezig te zijn bij deze 

kerkdienst. Jongere broertjes/zusjes kunnen hier helaas niet bij aanwezig zijn.  

Uit iedere groep zullen een aantal kinderen een gebed of gedicht voorlezen of een stukje van een verhaal uitspelen. 

Ook hebben een aantal leerlingen uit onderbouwgroepen zich opgegeven om in een koor op het podium mee te 

zingen met alle liederen in de dienst.  
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Alle leerkrachten komen dit jaar in chique kleding. Het zou leuk zijn als ook alle leerlingen in chique kerstkleding naar 

de kerk komen, zo maken we de dienst samen nog stralender. 

 
Foute kersttruidag 
 
Zegt het voort, op donderdag 20 dec 2018 is het foute kersttruiendag op de Huve! Alle leerlingen mogen die dag in 

een lekkere warme "foute" kersttrui naar school komen. Kerstsokken of lekkere warme pantoffels mogen natuurlijk 

ook. Alle juffen een meester zullen dit die dag ook aantrekken. 

Overdag dus in "foute" kerstkleding en 's avonds je meest chique kerstkleding. Het wordt vast een prachtige dag! 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

Wat een feest! 

Wat een gezelligheid! 

Wat een plezier! 

Wat een geweldige aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten. 

Wij hebben genoten! 

 

En wat fijn dat er veel ouders tijdens de aankomst zijn blijven kijken, het 

is en blijft ieder jaar weer een belevenis. 

 

Hartelijke dank voor de hulp die wij hebben gekregen van de oudervereniging en de stagiaires. 

 

En nu door naar een ander feest, of liever gezegd gebeurtenis, Kerstmis. 

De komende periode wordt de school in kerstsfeer gebracht door middel van versieringen, muziek, gedempte lichten 

en knapperend haardvuur op het digibord. 

De kinderen luisteren naar het bijbelverhaal, en leren kerstliederen. 

Wij vieren in de Pniëlkerk gezamenlijk het kerstverhaal tijdens de kerstviering, dit vindt plaats op donderdag 20 

december om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom. 

 

De komende periode werken we met de leerlingen aan hun persoonlijke leerdoelen, dus het kan zomaar zijn dat uw 

zoon of dochter thuis komt met een enthousiast verhaal dat hij/zij nu eindelijk zelf een koprol kan maken, of met 

een pen zijn/haar naam kan schrijven, of dat het veter strikken gelukt is! 

 

Het is een bijzondere maand, de laatste van het kalenderjaar, de donkere dagen tot de kortste dag van het jaar, het 

is december. 

 

Wij wensen u allen een prettige week. 

Met vriendelijke groet, 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein 

 
 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Alles plus één  

Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a  

Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag van de volheid en dan nog net 

iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die Israël compleet zou maken. Hij zal 

geboren worden in Betlehem, de stad van koning David. 
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Verhalen: 

 Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66 

Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80 

Een oud liedje, Micha 5:1-4a 

 

Verjaardagen 
 

3 december Janelle de Vries De Zwaluwen 12 jaar 

8 december Marit Greevink De Zwaluwen 12 jaar 
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