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Kerstmis 
In de aanloop naar Kerst zullen we met alle groepen aandacht geven aan de Adventvieringen. Dit doen we 
door middel van groepsdoorbroken activiteiten waarbij we een kerstkaart/versiering maken voor het 
Ouderenfonds en de St. Josephkerk. Daarnaast doen we weer mee aan de jaarlijkse actie voor de 
voedselbank.  
  
Op donderdag 17 en vrijdag 18 december vieren we Kerst op school. De volgende activiteiten staan op het 
programma:  
• Donderdagochtend: opvoering Kerstmusical voor groep 1 t/m 8  
• Donderdagmiddag: kerststukje maken voor groep 1 t/m 8  
• Vrijdagochtend: knutselworkshops voor groep 3 t/m 8.  
Vanwege de Covid-maatregelen mogen er bij al deze activiteiten helaas geen ouders aanwezig zijn.   
Op vrijdag de 18e verzorgt de OAC het tien-uurtje en staat er voor iedereen een kop chocolademelk of een 
glaasje ranja en een koekje klaar. Mocht uw kind dit vanwege allergie niet mogen hebben, wilt u dan zelf 
zorgen dat uw kind een vergelijkbaar tien-uurtje meeneemt?  
  

Kerststukjes maken:  

Voor het maken van de kerststukjes willen wij u vragen om uiterlijk woensdag 16 
december uw kind materialen mee te geven om een kerststukje te kunnen 
maken. Te denken valt aan:  
• een stevig bakje of mandje (kan ook een leeg boterkuipje zijn met  
            zilverfolie o.i.d.)  
• wat ‘kerstgroen’ bijvoorbeeld uit de tuin of van de kerstboom  
• wat kleine kerstaccessoires, zoals mini-kerstballetje of versiering op een  
              stokje  
• evt. een kaars  
Op school krijgt iedereen een stukje oase. Waar nodig hebben we op beperkte schaal wat 
kerstaccessoires voor kinderen die dat van huis niet mee kunnen nemen. Mocht u thuis extra materiaal 
hebben liggen dat u niet gebruikt, mag u het meegeven om te delen met anderen.  
  

Voedselbank:  

Voor de voedselbank staan vanaf maandag 14 december dozen klaar bij de klas van uw kind die gevuld 
mogen worden met houdbare etenswaren. Helaas zijn er nog altijd mensen die te weinig geld hebben om 
een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Helpt u mee om ook voor deze mensen te zorgen dat zij fijne 
Kerstdagen kunnen hebben? U mag het product aan uw kind meegeven. Dan zorgt de leerkracht dat het op 
de juiste plek komt. Te denken valt aan:  
• rijst  
• pasta  
• zakjes aardappelpuree  
• groente, vlees, vis in blik op pot  
•  

• houdbare melk  
• broodbeleg zoals hagelslag, jam, honing  
• koffie en thee  
• luiers maat 5 of 6  
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Procedure nieuwe schoolleider 
Afgelopen week is er namens de MR een bericht gekomen omtrent de procedure van de nieuwe 

schoolleider. U als ouder heeft daar uiteraard ook een stem is. Mocht u uw bijdrage nog niet hebben 

geleverd dan heeft u nog tot 8 december 12.00 de tijd om via onderstaande link te benoemen welke 3 

belangrijke eigenschappen de nieuwe schoolleider moet bezitten.  

https://forms.office.com/Pages/R...VhMTDBEMzlCSy4u 

Met vriendelijke groet namens de oudergeleding van de MR,  

Jürgen Volder (voorzitter MR)  
Mirke Nichting 
 Esméralda Lede-Wasbloem 
 

Wijkteam Vathorst Hooglanderveen 
Het Sociaal Wijkteam biedt hulp en ondersteuning dichtbij huis. 

Samen met andere collega’s werk ik in Wijkteam Vathorst Hooglanderveen en 

zijn we er voor allerlei soorten vragen op verschillende levensgebieden. Mijn 

naam is Henri Heijink en ik ben al enige tijd betrokken als contactpersoon 

vanuit het wijkteam bij de St. Josephschool. In het Wijkteam werken 

professionals op het gebied van welzijn, opvoeding van kinderen, 

gezondheidszorg, woonbegeleiding, psychische problemen, ouderenzorg en 

andere zorgvragen. Samen kijken wij met u naar uw vraag en bieden we 

ondersteuning, waar nodig. 

‘Je moet het wel zelf doen, maar niet alleen’ 

Daarnaast werken wij ook samen met scholen, waaronder de St. Josephschool. 

We willen zichtbaar, actief en betrokken zijn bij de inwoner van Vathorst en 

Hooglanderveen, ook laagdrempelig en dichtbij. Er is al enige tijd een wekelijks spreekuur, elke vrijdag van 

08:00 tot 09:30 uur, voor leerlingen, ouders, docenten en Intern Begeleiders. Heeft u een vraag of wilt u 

iets kwijt, aarzel niet en kom eens langs op het spreekuur. U kunt vrijblijvend bij mij binnenlopen, u bent 

van harte welkom. 

‘Goed luisteren naar wat mensen te vertellen hebben, goed observeren en vooral op zoek gaan naar de 

eigen kracht’ 

Wilt u meer weten over het Wijkteam? Kijk dan vooral even op onze website: www.wijkteam-

amersfoort.com. 

Vanwege corona is een live spreekuur helaas niet mogelijk. Mocht u Henri willen bereiken dan kan u via 

de mail een afspraak met hem maken. Zijn mailadres is: h.heijink@wijkteam-amersfoort.nl  
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Vanuit de wijk 
Briefje van Boven 
De komende weken ontvangen we in de kinderwoorddienst elke zondag een Briefje van Boven. 

Met een boodschap van een belangrijk persoon uit de Bijbel. En wat is nou leuker om een mooie 

kaart terug te sturen? 
Dat gaan we ook doen in de Kinderwoorddienst in de St. Josephkerk. En alle 

gemaakte kaarten gaan we een mooie plek geven in de grote kerstboom in de 

kerk, waar we ook de Brieven van Boven in worden gehangen. Tijdens de Kinderwoorddienst van komende 

zondag ontvangen we een brief van Jezus. Hij schrijft dat Hij het fijn vindt als iedereen zijn best doet om de 

wereld wat mooier te maken. Schrijf jij een kaartje aan Jezus hoe jij Hem kan helpen om de wereld beter te 

maken? Een mooie tekening erbij is natuurlijk helemaal leuk! 

Je mag ook thuis een kaartje maken en deze in de brievenbus van de kerk stoppen. Dan hangen wij de kaart 

voor je op in de kerstboom. Kom je ook een keertje kijken naar de boom vol post? 

De viering met kinderwoorddienst begint zondag 29 november om 09.00 uur in de St. Josephkerk. Aan het 

begin van de viering steekt pastor Josephine de eerste kaars aan op de adventskrans en plaatst het eerste 

beeld in de kerststal. Welke dat is? Kom kijken, in de kerk of online! 

Inschrijven kan via https://inschrijven.stjoseph-olva.nl en thuis kijken kan 

via www.facebook.com/StJosephOLVA. 
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