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School   is   kerstsfeer  
Kom	  op	  maandagavond	  10	  december	  om	  19.30	  uur	  naar	  school	  om	  samen	  met	  ons	  
(OAC)	  de	  school	  in	  kerstsfeer	  te	  brengen.	  De	  klaslokalen	  worden	  door	  de	  leraren	  samen	  
met	  hun	  leerlingen	  versierd.	  Wij	  zorgen	  voor	  de	  verdere	  aankleding	  in	  de	  centrale	  
ruimtes.	  We	  hopen	  dat	  er	  veel	  animo	  is	  want	  er	  moet	  veel	  gebeuren!	  

Alle	  mooie	  versiering	  moet	  ook	  weer	  opgeruimd.	  Dit	  doen	  we	  op	  vrijdagmorgen	  21	  
december	  gelijk	  om	  8.30uur.	  Vele	  handen	  maken	  licht	  werk	  en	  het	  is	  gezellig	  om	  
samen	  met	  andere	  ouders	  en	  kinderen	  deze	  feestelijke	  periode	  af	  te	  sluiten,	  na	  te	  
praten	  en	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  we	  in	  het	  nieuwe	  jaar	  weer	  lekker	  schoon	  en	  opgeruimd	  kunnen	  beginnen!	  

Fijn	  als	  u	  daar	  bij	  kunt	  zijn.	  We	  hopen	  u	  graag	  te	  zien!	  

Op  zoek  naar…  een  nieuwe  overbl i j fmedewerker!   
Helaas	  is	  vanaf	  januari	  is	  onze	  vaste	  overblijfmedewerker,	  Shekeba	  Habibi,	  helaas	  niet	  
meer	  in	  de	  gelegenheid	  om	  op	  maandag	  de	  kinderen	  te	  helpen	  bij	  de	  lunch.	  Daarom	  
zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  lunchouder.	  Of	  opa,	  oma,	  tante,	  oom,	  vriendin	  etc.	  	  

Van	  12.00	  uur	  tot	  13.00	  uur	  begeleidt	  u	  kinderen	  tijdens	  het	  eten	  en	  drinken.	  Taken	  zijn	  
bekers	  losmaken,	  toeten	  poetsen,	  tafels	  schoonmaken	  en	  in	  alle	  rust	  zorgen	  dat	  de	  
trommels	  leeggegeten	  worden.	  U	  krijgt	  hiervoor	  een	  kleine	  vergoeding.	  	   

Wordt	  u,	  of	  iemand	  die	  u	  kent,	  blij	  van	  de	  gedachte	  te	  kunnen	  helpen	  bij	  de	  allerjongsten?	  Dan	  komen	  we	  
graag	  met	  u	  in	  contact!	  U	  kunt	  een	  mail	  sturen	  naar	  a.nieuwveld@kpoa.nl	  of	  bellen	  met	  033-‐2571205.	  	  

Waterpokken  
In	  de	  onderbouw	  zijn	  inmiddels	  meerdere	  kinderen	  met	  waterpokken	  gesignaleerd.	  Het	  is	  onze	  plicht	  dit	  aan	  
u	  te	  melden.	  Helaas	  is	  moeilijk	  om	  het	  virus	  te	  voorkomen.	  Het	  is	  namelijk	  al	  besmettelijk	  voordat	  je	  
klachten	  hebt.	  	  

Sommige	  mensen	  kunnen	  erger	  ziek	  worden	  van	  waterpokken:	  

• pasgeborenen	  van	  moeders	  die	  zelf	  waterpokken	  doormaken	  voor	  of	  na	  de	  bevalling,	  
• mensen	  die	  minder	  afweer	  hebben,	  
• vrouwen	  die	  zwanger	  zijn.	  

Deze	  mensen	  kunnen	  beter	  uit	  de	  buurt	  blijven	  van	  iemand	  met	  waterpokken.	  Dat	  is	  alleen	  nodig	  als	  ze	  nog	  
geen	  waterpokken	  hebben	  gehad.	  Mensen	  die	  al	  waterpokken	  hebben	  gehad,	  kunnen	  de	  ziekte	  niet	  meer	  
krijgen.	  

Voor	  meer	  informatie	  verwijs	  ik	  u	  door	  naar	  de	  website	  van	  het	  RIVM:	  https://www.rivm.nl/vragen-‐en-‐
antwoorden-‐waterpokken	  
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Vanuit   de  Zoemerrr  
Oproep  voor  de  Zoemerrr:   
Onze	  redactie	  is	  alweer	  druk	  bezig	  met	  het	  maken	  van	  een	  nieuwe	  Zoemerrr.	  Ons	  thema	  is	  dit	  keer	  ‘muziek’!	  
Ben	  jij	  muzikaal	  en	  heb	  je	  een	  mooie	  foto	  van	  jezelf	  met	  een	  muziekinstrument?	  Stuur	  m	  dan	  via	  de	  mail	  
naar	  dezoemerrr@gmail.com	  en	  je	  ziet	  jezelf	  terug	  in	  de	  aankomende	  schoolkrant.	  Hoe	  leuk	  is	  dat?!	  

Op  zoek  naar…  
Ben	  jij	  die	  enthousiaste,	  creatieve	  ouder	  die	  het	  leuk	  lijkt	  om	  het	  stokje	  over	  te	  nemen	  van	  Sonja	  Schaaf?	  De	  
Zoemerrr	  redactie	  zoekt	  vanaf	  schooljaar	  2019/2020	  een	  nieuwe	  hoofdredacteur	  die	  2x	  per	  jaar	  een	  groepje	  
kinderen	  kan	  begeleiden	  om	  zo	  een	  mooie	  schoolkrant	  neer	  te	  zetten.	  Is	  dit	  iets	  voor	  jou	  of	  wil	  je	  meer	  
weten?	  Stuur	  dan	  een	  mailtje	  naar	  dezoemerrr@gmail.com.	  	  	  	  	  	  

Foute  kersttruiendag  
De	  magische	  tijd	  van	  twinkelende	  lichtjes,	  engelenhaar,	  kerstballen,	  
kerstdiners	  en	  samen	  bij	  de	  haard	  komt	  er	  weer	  aan!	  Ook	  op	  onze	  school	  
zijn	  de	  kinderen	  al	  druk	  bezig	  met	  alle	  kerstactiviteiten.	  Helaas	  zijn	  er	  over	  
de	  hele	  wereld	  ook	  veel	  kinderen	  die	  in	  deze	  tijd	  van	  het	  jaar	  in	  de	  kou	  
zitten,	  met	  een	  lege	  maag	  naar	  bed	  gaan	  of	  helemaal	  alleen	  zijn.	  

Simpelweg	  omdat	  ze	  opgroeien	  in	  een	  oorlog	  of	  een	  ramp	  hebben	  meegemaakt.	  	  

Voor	  deze	  kinderen	  in	  nood	  doet	  onze	  school	  dit	  jaar	  mee	  aan	  Foute	  Kersttruiendag	  van	  Save	  the	  Children.	  
Rondom	  14	  december	  zamelen	  in	  heel	  Nederland	  mensen,	  groot	  en	  klein,	  geld	  in	  voor	  deze	  hulporganisatie	  
voor	  kinderen.	  In	  een	  foute	  kersttrui	  uiteraard.	  Je	  moet	  best	  een	  beetje	  een	  held	  zijn	  om	  in	  zo’n	  foute	  trui	  te	  
gaan	  lopen,	  maar	  echte	  helden	  verzamelen	  dan	  ook	  nog	  geld!	  	  

Zoals	  jullie	  weten,	  zijn	  onze	  kinderen	  zeker	  wel	  superhelden!	  En	  dus	  gaan	  zij	  de	  komende	  periode	  
heldendaden	  verrichten	  voor	  hun	  leeftijdsgenootjes	  die	  het	  zo	  hard	  nodig	  hebben.	  De	  opbrengst	  wordt	  
gedoneerd	  aan	  Save	  the	  Children.	  Zij	  zullen	  de	  volledige	  opbrengst	  besteden	  aan	  voedsel,	  dekens,	  warme	  
kleding	  en	  opvang	  van	  kinderen	  in	  bijvoorbeeld	  Jemen,	  Syrië,	  Libanon	  of	  Zuid-‐Soedan.	  	  

Op	  onze	  school	  geven	  we	  hier	  vorm	  aan	  door	  alle	  kinderen	  en	  leerkrachten	  uit	  te	  nodigen	  om	  14	  december	  
een	  foute	  trui	  aan	  te	  trekken.	  Dit	  hoeft	  geen	  nieuw	  gekochte	  trui	  te	  zijn.	  Een	  creatief	  versierde	  trui	  is	  ook	  
een	  kersttrui!	  Hiermee	  willen	  we	  laten	  zien	  stil	  te	  staan	  bij	  de	  actie	  van	  Save	  the	  Children.	  Daarnaast	  vragen	  
wij	  u	  2	  lege	  statiegeld	  flessen	  (meer	  mag	  natuurlijk	  altijd!)	  mee	  te	  nemen/geven.	  Deze	  zullen	  op	  school	  
verzameld	  worden	  en	  het	  statiegeld	  wordt	  geheel	  gedoneerd	  aan	  Save	  the	  Children!	  

Kijk	  voor	  meer	  informatie	  over	  Save	  the	  Children’s	  Foute	  Kersttruiendag	  op	  www.savethechildren.nl/held.	  
Om	  van	  deze	  dag	  een	  onvergetelijke	  dag	  te	  maken	  voor	  onze	  kinderen	  én	  voor	  kinderen	  in	  nood	  hopen	  we	  
op	  jullie	  steun	  en	  hulp!	  
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Vanuit   de  wijk  
Zing   je   mee  met  Kerst?   
Vind	  je	  het	  leuk	  om	  te	  zingen,	  of	  wil	  je	  met	  Kerst	  graag	  alles	  goed	  zien?	  Op	  Kerstavond	  kun	  je	  dan	  meedoen	  
met	  het	  speciale	  kinder-‐Kerst-‐koor	  tijdens	  de	  familieviering	  met	  pastor	  Roderick	  in	  de	  St.	  Josephkerk.	  
Warme	  kerstliedjes,	  dichtbij	  de	  kerststal!	  We	  gaan	  twee	  keer	  oefenen,	  zodat	  we	  de	  liedjes	  goed	  kunnen	  
zingen.	  Kinderen	  vanaf	  8	  jaar	  kunnen	  dinsdag	  11	  en	  18	  december	  van	  19.30	  tot	  20.15	  uur	  oefenen	  in	  
Parochiezaal	  St.	  Joseph.	  Kom	  ook!	  

Advent  
De	  Kinderwoorddienst	  gaat	  op	  weg	  naar	  Kerst.	  Iedere	  zondag	  steken	  we	  een	  extra	  kaarsje	  aan	  op	  de	  
adventskrans.	  Doe	  je	  mee?	  Zondag	  om	  11.00	  uur	  begint	  de	  eucharistieviering	  in	  de	  St.	  Josephkerk,	  en	  de	  
pastor	  geeft	  je	  dan	  het	  lichtje	  mee	  voor	  jullie	  eigen	  viering.	  

Wereldl ichtjesdag  
Op	  Wereldlichtjesdag	  9	  december	  worden	  over	  de	  hele	  wereld	  kaarsjes	  aangestoken	  voor	  overleden	  
kinderen.	  Ook	  dit	  jaar	  in	  Hooglanderveen	  en	  Vathorst.	  De	  wereld	  wordt	  zo	  even	  letterlijk	  wat	  lichter	  voor	  
mensen	  die	  een	  kind	  verloren	  hebben	  en	  daarnaast	  is	  er	  het	  besef	  dat	  je	  niet	  alleen	  bent	  met	  je	  verdriet.	  Bij	  
het	  Monument	  voor	  Overleden	  Kinderen	  achter	  de	  St.	  Josephkerk	  kun	  je	  om	  19.00	  uur	  een	  kaarsje	  opsteken	  
en	  luisteren	  naar	  troostende	  muziek.	  Om	  te	  gedenken	  en	  anderen	  een	  hart	  onder	  de	  riem	  te	  steken.	  	  

  


