
 

 

NIEUWS VANUIT DE KERSTCOMMISSIE 

 

Ook dit jaar vieren wij graag weer samen met u en uw kind(eren) Kerst op de St. 
Josephschool. 

 

Versieren & Opruimen van school 

Kom op maandagavond 10 december om 19.30uur naar school om samen met ons 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.  

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! 

 

Inzameling voor de voedselbank 

De decembermaand kenmerkt zich voor velen van ons in termen van overvloed. Dit is lang 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Afgelopen jaren hebben wij op onze manier een 
steentje bij proberen te dragen door een inzameling te houden voor de voedselbank 
Amersfoort en met succes.  We willen dit initiatief ook dit jaar weer voortzetten. De 
inzameling start op dinsdag 11 december. 

Wilt u mee doen? Iedereen die geen gerecht maakt, vragen wij om iets te doneren voor de 
voedselbank. Uiteraard mag u ook een product doneren als u wel een gerecht maakt. Geef 
uw kind een of meerdere product(en) mee naar school. Buiten de klassen (op de kapstok) 
worden dozen geplaatst waar uw kind het product in kan leggen. De inzameling loopt tot 
en met het kerstdiner. Dus ook voor aanvang van het kerstdiner kunt u nog een product 
meenemen. Vrijdag 21 december zullen wij de producten overhandigen aan de 
Voedselbank Amersfoort. 

Suggesties: houdbare producten zoals groente & fruit uit blik, pasta, rijst, afbakbrood, thee, koffie, 
limonade, soep 

Wij hopen dat u dit initiatief ook dit jaar weer wilt steunen.  

Namens de kerstcommissie bedankt! 

 

  



Programma kerstviering en kerstdiner DONDERDAG 20 DECEMBER 

 

Kerkdienst 

Tijdens de kerkdienst wordt dit jaar een kerstmusical opgevoerd door groep 6B en wel de 
musical ‘De herberg zit vol’. Een met humor geschreven kerstmusical die je meeneemt in 
het eeuwenoude verhaal van het kindje in de kribbe. Herbergier Nathan zit compleet in de 
stress. Zijn herberg in Bethlehem zit vol. Veel te vol. Sinds de keizer uit Rome heeft 
bevolen dat iedereen zich moet laten registreren, is de toestroom van mensen niet te 
stuiten. Allerhande reizigers, Romeinse soldaten en herders vullen de kleine herberg tot 
aan de nok. Nathan weet niet wat hij ermee aan moet. Ondertussen vinden Jozef en de 
zwangere Maria een plekje in de stal. Uitgelaten herders vertellen in de herberg een 
verhaal over engelen en er doen geruchten de ronde over de geboorte van een 
koningskind. Nathan wil alle verhalen afdoen als onzin. Maar dan staat er opeens een 
fonkelende ster aan de hemel en dienen zich drie wijzen uit het oosten aan. De zoektocht 
naar het koningskind begint. Zal Nathan een kijkje durven nemen? 

 

8.30 uur Start van de dag in de klassen 

9.00 uur Aanvang kerkdienst voor groepen 1/2A en 1/2C, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A en 8B 

10.30 uur Aanvang kerkdienst voor groepen: 1/2B en 1/2D, 3B, 4B, 5B, 4/5C en 7B 

Tijdens de laatste dienst is er gelegenheid voor de ouders van groep 6B om naar het 
optreden van uw kind te komen kijken. 

(De tijden kunnen iets verschuiven. Kom op tijd om niets te missen.) 

 

Goed om te weten: 

ü Uw kind hoeft geen 10-uurtje mee te nemen. Ze krijgen drinken met wat lekkers 
van school. Mag uw kind geen suiker, noten en/of gluten, dan vragen wij u om uw 
kind een eigen koek en/of drinken mee te geven. 

ü De kinderen lopen onder begeleiding naar de kerk en weer terug naar school 
ü Als ouder mag u ook komen kijken naar de kerstmusical. U gaat dan op dezelfde 

tijd als de klas van uw kind. Heeft u meerdere kinderen en gaan zij naar 
verschillende diensten, dan kunt u een dienst kiezen.  

 

Kerstdiner 

Op donderdagavond 20 december is uw kind van harte welkom op school voor een 
gezellig kerstdiner! 

Inloop vanaf      16.45 uur 

Aanvang kerstdiner kinderen    17.00 uur 

Einde kerstdiner groepen 1/2/3   17.45 uur 

Einde kerstdiner groepen 4 t/m 8   18.00 uur 

Kerstborrel ouders op schoolplein   17.00 uur 

Einde Kerstdiner & Kerstborrel   18.15 uur 



Goed om te weten:  

Ø De intekenlijsten voor het kerstdiner hangen/liggen bij het lokaal van uw kind. 
Vanaf 11 december kunt u zich inschrijven op een gerecht. De intekenlijsten blijven 
zichtbaar tot het kerstdiner 

Ø Indien u geen gerecht mee naar school hoeft te nemen vragen wij een product te 
doneren voor de voedselbank 

Ø Geef uw kind uiterlijk woensdag 19 december een tas mee met bord, bestek en 
beker! Alles graag voorzien van naam. 

Ø Geef uw kind uiterlijk woensdag 19 december een led-lamp kaarsje mee voor bij 
het kerstdiner. Een waxinelichtje is in verband met brandgevaar niet meer 
toegestaan 

Wegbrengen & Ophalen 

Ø Ouders van kinderen in de onderbouw (groepen 1/2/3) mogen hun kind(eren) naar 
de klas brengen vanaf 16.45uur en ophalen vanaf 17.45 uur 

Ø  De kinderen van de bovenbouw lopen zelf met eten of een product voor de 
voedselbank naar de klas en komen na 18.00 uur zelf naar buiten. 

U bent deze avond van harte welkom op het in kerstsfeer gebrachte schoolplein, waar wij 
u een koffie, thee of warme chocolademelk aanbieden met een versnapering. 

 

Graag tot ziens  

Kerstcommissie OAC 

 

 

 


