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Kerstviering donderdag 22 december. 
 
Donderdag 22 december vieren we samen met u en de kinderen het 

Kerstfeest in de Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan. 

De viering begint om 19.00 uur. 

U wordt allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Het thema van de viering is: ‘Licht in de nacht’. 

 

Vrijdag 23 december is de laatste schooldag voor de kerstvakantie. Die dag 

gaan de kinderen gewoon tot 14.30uur naar school. 

De vakantie duurt voor de kinderen tot en met  maandag 9 januari, omdat 

het team op maandag start met een studiedag. We zien de kinderen dus 

graag weer op dinsdag 10 januari. 

 

We wensen u allen fijne dagen. 

 

Foto’s van het kleuterplein 
 

 
 
Motorische oefening met scheerschuim. Kaars maken van een muizentrapje.
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Kerstversiering maken met klei. Bouwen aan de hand van een bouwplaat. 

 
 
 

Kerstversiering met een opdracht: ‘meten’.         Kerstboekje maken. Hierbij wordt gelet op de 
pengreep.  

 

 
 
 

 

 

Diploma kraamzorg! 
 
Feline Schmal uit groep 3 heeft haar Naviva kraamzorgdiploma gekregen. 

Ze kan haar zusje Jazzlynn namelijk supergoed insmeren met zeep, mega veel knuffels en kusjes geven, een                 

superleuk jurkje voor Jazzlynn kopen en nog veel meer! Fijn dat je zo goed kunt helpen, grote zus! 
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Groene vingers in groep 4 

 
Wisten jullie dat groep 4 groene vingers heeft?! 

Gisteren hebben de kinderen van groep 4 hun groene vingers kunnen laten zien, omdat              

iedereen een eigen kerstbakje gingen maken! Deze werden gemaakt van groene           

dennentakken, spartakjes, heel veel groen, ballen, glitter en zelfs werden sommige           

stukjes bedekt met  nepsneeuw! 

Wat waren de bakjes mooi en origineel, er was geen een hetzelfde! 

Op de Facebookpagina kunt u ook de foto's bewonderen! 

Met hartelijke dank aan 2 paar extra groene handen van Hester en Gerlinde! 

 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

We werken nog steeds over de kerst. We knutselen een lantaarntje voor in de kerk, oefenen op de iPad, schrijven 

letters met scheerschuim, maken sterren van K'nex, bouwen kerstbomen van de Kapla in de bouwhoek.  

Ook oefenen we de liedjes voor de kerstviering in de kerk. Deze is op donderdag 22 december om 19.00 uur in de 

Pnielkerk.  

De kleuters verzamelen voor in de hal bij de leerkrachten van het Kleuterplein. De ouders en andere kinderen van 

de rest van de school zoeken een plekje in de kerk. 

Bij aanvang van de dienst komen de kleuters zingend met een kaarsje de kerk binnen lopen. 

 

Op woensdag 21 december is er van 11.15 tot 12.00 uur een spelletjesochtend. We kunnen nog steeds 

hulpouders gebruiken. Wilt u zelf een spel meenemen naar school?  

 

Op vrijdag 23 december is de afsluiting van het thema. U mag om 14.20 uur naar binnen komen.  

 

Vanaf dinsdag 10 januari (maandag 9 januari zijn de kinderen nog vrij ivm een studiedag van de leerkrachten) 

brengen de kinderen van groep 2 de tassen niet meer naar binnen. Ze blijven op het plein en gaan in de rij staan 

als de bel gaat en gaan dan samen met de leerkracht naar binnen. Wilt u thuis met uw kind bespreken wat 

gegeten en gedronken mag worden bij het fruit eten en de lunch? Zodat hier geen misverstanden over zijn. 
 
 
Bijbelverhalen 
 

Thema: Kom kijken!  

 

Lucas 2:1-20  

In een stal in Betlehem wordt Jezus geboren. Er is licht in de nacht, een lied uit de hemel dat gehoord wordt op de 

aarde. De herders mogen het met eigen ogen zien. 

 

Verhalen:  

Geboorte van Jezus, Engelenzang, Lucas 2:1-14  

Herders als getuigen, Lucas 2:15-20 
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Verjaardagen 
 

De jarigen van deze week zijn: 

 

12 december  Sam Deckers groep 8 12 jaar 

13 december Sepp Meulenbroeks groep 1 4 jaar 

14 december Lenn Hoogeveen groep 1 4 jaar 
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