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Kerstviering donderdag 22 december 

 
Advent en kerst 2016 

In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In               
een donkere nacht in Betlehem straalde plotseling een licht. De verhalen op weg             
naar kerst laten ons van tevoren al iets zien van dat hemelse licht. 

Jesaja 

We beginnen deze adventstijd met verhalen over de profeet Jesaja. Jesaja leefde in een tijd waarin veel                 
verdrietige dingen gebeurden. Er was oorlog, de mensen waren bang en verdrietig. Het leek wel of het donker was                   
in het land, alsof het leven iets van zijn glans had verloren. Maar Jesaja stak met zijn verhalen een lichtje aan in                      
het land. Hij vertelde dat het vrede zou worden, dat God naar mensen om zou zien. 

Zacharias 

Vanaf de tweede adventsweek horen we verhalen uit het evangelie van Lucas. Het gaat over de priester Zacharias,                  
die in de tempel een offer mag brengen. Daar komt een engel bij hem, die vertelt dat Zacharias en zijn vrouw                     
Elisabet een kind zullen krijgen: Johannes de Doper. Zacharias kan eerst geen woord uitbrengen. Maar als hun                 
zoon geboren is, zing hij het uit. Hij zingt over Gods genade. ‘Er straalt een licht in ons leven,’ zingt hij dan. ‘Een                       
licht uit de hemel.’ 

Maria 

Ook Maria uit Nazaret krijgt een bijzonder bericht van een engel. Zij zal een zoon krijgen: Jezus Christus, de redder                    
die van God komt. Als Maria bij haar tante Elisabet op bezoek gaat, zingt ze het uit van blijdschap. Het is licht                      
geworden in haar leven. 

Een stal in Betlehem 

Met kerst horen we dat Jezus geboren wordt in een stal in Betlehem. Buiten de stad zijn herders in het veld, zij                      
houden in het donker de wacht bij hun schapen. Maar plotseling gaat een helder licht schijnen. Een engel vertelt                   
hen wat er gebeurd is en een engelenkoor zingt van de glorie van God en vrede op aarde. Zo wordt het licht in de                        
nacht. 

Thema: licht in de nacht 

Het thema van deze adventstijd is: Licht in de nacht. Met de kinderen ontdekken we dat in de Bijbelverhalen een                    
licht op gaat. Maar we kijken ook naar de wereld om ons heen. Ook in onze wereld gebeuren soms dingen waar je                      

1 
 

http://www.dehuve.nl/
mailto:info@dehuve.nl


 

verdrietig, bang of boos van wordt. Dan lijkt het alsof het donker wordt in de wereld. Maar op weg naar kerst                     
mogen we het licht verwachten. Want God blijft naar de mensen omzien. 

 

De Medezeggenschapsraad 

 
Verkeersveiligheid 
 
Afgelopen maandag hebben we tijdens de MR vergadering gesproken over de           
parkeergelegenheid voor het schoolplein en de verkeersveiligheid. 
Wellicht door het koude en natte weer wordt er vaker gebruik gemaakt van de auto.               
We merken dat er soms onveilige situaties plaatsvinden op de parkeerplaats. 
Onze oproep aan alle ouders/ verzorgers om gebruik te maken van de parkeerplaats             
bij het winkelcentrum. Een overzichtelijke en veilige schooluitgang kan ongelukken          
voorkomen. 
Ook het terugdringen van het autogebruik zorgt voor een veiligere schoolomgeving           
en maakt de school beter bereikbaar voor fietsers en voetgangers. 
  
Tip 1 
Voorkom ongewenste situaties bij de school en breng de kinderen lopend of fietsend. 
  
Tip 2 
Zijn er te weinig parkeerplaatsen, parkeer dan in een andere straat en loop met uw kind(eren) het laatste stukje                   
naar school. 
  
Tip 3 
Laat uw kind altijd aan de kant van de stoep uitstappen, een geopend portier aan de straatkant kan een fietser                    
raken. 
  
Tip 4 
Houd de ingang van het schoolplein vrij, zodat kinderen, die op de fiets naar school komen, vrij toegang hebben. 
 
(Bron: veilig verkeer Nederland) 
 
Vanuit de vergadering 
 
Maandag 28 november heeft de MR voor de laatste keer in 2016 vergaderd.  

Deciana Leferink was aanwezig vanuit de oudervereniging, het is fijn om met elkaar te kijken hoe we de lijnen                   

kort kunnen houden tussen de MR en OV, omdat onze werkzaamheden elkaar toch vaak "raken". Deze avond                 

was dat vooral de oprichting van de leerlingenraad, samen met de OV gekeken naar hoe we dat goed vorm                   

kunnen geven op korte termijn (begin 2017). 

Verder hebben we met Fenny gekeken naar de begroting van 2016 waarin alleen een overschrijding is door de                  

aanschaf van ICT middelen, een kostenpost waar het bestuur haar instemming voor heeft gegeven. 

 

Uitnodiging van VVE thuis: Feestdagen een feest (2 - 6 jaar)  

Deze bijeenkomst is geschikt voor ouders en verzorgers van kinderen tussen 2-6 jaar. 
  
Er zijn uitdagingen die elke ouder tegenkomt in de opvoeding, vooral rond de feestdagen. 
Wat betekenen de feestdagen voor jouw kind? Wat kun je doen als de spanning voor jouw kind te veel wordt? 
Hoe ga jij om met de eisen die aan jou worden gesteld? Wat heeft je kind nodig? Wat verwachten anderen van                     
jou? Welke eisen stel je aan jezelf? 
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In de themabijeenkomst “Feestdagen een feest (2-6 jaar)” komen de volgende onderdelen aan bod: Sinterklaas,               
Kerst, Oud en Nieuw, hoe doe jij dat? 
Soms is de spanning voor je kind te veel 
Magisch denken 
Angsten 
Slecht slapen 
Je kind plast weer in zijn broek 
Hoe zorg jij voor balans? 
  
Tijdens deze themabijeenkomst wordt informatie gegeven. Ook kun je meepraten over allerlei            
praktijkvoorbeelden en van andere ouders horen hoe zij erover denken. 
 
Datum 21 december 2016 
Tijd Starttijd: 9:00 

Eindtijd: 11:00 
Locatie OBS de Stapvoorde, Kolibrie 24 in Almelo 
Prijs gratis 
 
  
Met vriendelijke groet, 

Inge de Bock  

Loes 

 

  

Werken op de iPad 

Op het kleuterplein is een iPadhoek ingericht waar afwisselend een paar kinderen kunnen werken. 
De kinderen zijn gestart met een rekenprogramma van de app Muiswerk. Ze beginnen met een instaptoets om het                  
niveau te bepalen. Daarna komen er rekenspelletjes. De kinderen ervaren dit als een leuk spel en doen hun best                   
om de iPad te ‘verslaan’. Ondertussen vergroten ze hun rekenvaardigheden spelenderwijs. 
 

 
In groep 3 zijn de kinderen flitswoorden aan het oefenen. Het woord komt een 
aantal seconden in beeld, nadat het is verdwenen typt de leerling het woord. 
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Nieuws van het kleuterplein 

Afgelopen maandag kwam Sinterklaas bij ons op de Huve op bezoek. Hij kwam om 9.00 uur in het speellokaal voor 
groep 1 en 2.  
We hebben gedanst, gezongen, deden koprollen, lieten trucjes zien met een bal. Ook lieten we zien hoe knap we 
al onze ritsen dicht kunnen doen.  
Nadat Sinterklaas al onze kunstjes had gezien, hebben we hem nog mooie tekeningen cadeau gegeven. De Pieten 
brachten de cadeautjes in het speellokaal en daar hebben we alles uitgepakt. Dank u Sinterklaas, voor de mooie 
cadeaus.  
Ondertussen hadden we al lekker gesnoept van de pepernoten. De rest van de ochtend hebben we gevuld met 
buiten spelen, sinterklaasfilm kijken, spelen en kleuren.  
Sinterklaas is alweer onderweg naar Spanje. De lokalen zijn een beetje in kerstsfeer gebracht. Er staan 3 
kerstbomen. De kerstboom in de huishoek mag 
tijdens het spelen versierd worden.  
Op de kijktafel in de hal staat een prachtige kerststal. 
Deze hebben we gekregen van de oma van Britt. Heel 
erg bedankt hiervoor. De kinderen vinden het 
prachtig om hier naar te kijken.  
We werken in groep 2 over de letter T.  
De volgende letters zijn inmiddels al aangeboden 
geweest: d, m, e, a, j, n, h, b, s, a, t. 
We oefenen in de klas veel met het klappen van 
woorden. We rijmen, kijken naar de eerste-, laatste- 
en middelste letter. Oefenen met rijmen is belangrijk 
voor de taalontwikkeling. 
De komende twee weken zullen we blijven werken 
over de kerst.  
 
Lyam Schmal is grote broer geworden. Gefeliciteerd 
met je zusje Jeslynn! 
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Bijbelverhalen 

Thema: 
 
Woorden tekort  
Lucas 1:39-56, 1:57-80  
Als je niet meer weet wat je moet zeggen, kun je altijd nog zingen. Zacharias en Maria zijn zó blij, dat ze een lied 
zingen. Ze zingen over Johannes en over Jezus. Maar ook over de wereld, over alle mensen die bevrijd zullen 
worden. 
 

Verhalen:  

Maria en Elisabet, Lofzang van Maria, Lucas 1:39-56  
Geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66  
Lofzang van Zacharias, Lucas 1:67-80 
 

 

 

De jarigen van deze week zijn: 
 

8 december Marit Greevink groep 6 10 jaar 

9 december Jarno Pas groep 5 9 jaar 
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