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Van Yvonne
Beste ouders,
De laatste week voor de vakantie. Een gezellige week voor alle kinderen. Ondanks dat de virussen rond
zweven en vervangingen moeilijk te regelen zijn in deze laatste week ben ik trots op mijn collega’s die extra
komen werken om de vervanging rond te krijgen.
Dit jaar hebben we besloten de Kerstviering op een andere manier vorm te geven dan voorgaande jaren. De
Kerstlunch is niet een op zichzelf staand gegeven. Het is verweven in de hele aanloop naar Kerst met het
thema 'zorg voor elkaar'. Dit komt onder meer tot uiting in een kaartenactie die we voor het Ouderenfonds
doen, de Adventvieringen, een gezamenlijke Kerstmusical waar ook ouderen voor uitgenodigd worden, een
actie voor de voedselbank etc. Op deze manier hopen we dit jaar ook weer een mooi kerstfeest te
organiseren voor uw kind.
Voor ons ook een uitdaging om dit weer op een andere maar mooie manier vorm te geven in samenwerking
met de OAC.
De evenementenmanager neemt uw opmerkingen graag mee in de evaluatie van dit feest. Mocht u dat
wensen dan kunt u uw mail doorsturen naar de evenementenmanager van school, te weten Karjan Backer
Dirks, mail: k.backerdirks@kpoa.nl o.v.v. Kerstviering 2019.
Ik wil u in ieder geval een mooi feest toewensen.

Yvonne Geelhoed
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Het wijkteam op school
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 inwoners van Vathorst en
Hooglanderveen, ook laagdrempelig en dichtbij. Er is al enige tijd een wekelijks spreekuur, elke vrijdag van
08:00 tot 09:00 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’
Tijdens het spreekuur zit ik in de kamer naast de IB-ers op de tweede verdieping. Wilt u meer weten over het
Wijkteam? Kijk dan vooral even op onze website: www.wijkteam-amersfoort.com.

Kerst | Wat hebben we gedaan?
Afgelopen week is de school echt in kerstsfeer gebracht. Zowel in de klas als in de
algemene ruimtes is mooi versierd. Dank aan alle helpende handen!
Maandag hebben we de eerste Adventviering gehad. De groepen 1 t/m 4 hebben
genoten van een kerstspel dat opgevoerd werd door de eigen leerkrachten en zal
aankomende maandag nog een vervolg krijgen. De groepen 5 t/m 8 hebben geluisterd
naar een zogenaamd schaduwverhaal. Zo’n verhaal past bij de belevingswereld van
kinderen, maar is qua betekenis te linken aan de Bijbelse verhalen. Bij deze Adventviering in de speelzaal
heeft het kerstkoor ook van zich laten horen. Heeft u trouwens de prachtige adventkrans in de hal beneden
en boven ook gezien? Aankomende maandag gaat er weer een kaarsje meer branden en hebben we de
volgende Adventviering.
Door de hele school heen is deze week gewerkt aan het maken van kaarten voor eenzame ouderen. We
hebben er zo’n 300 kunnen afleveren bij het ouderenfonds! We hopen dat de ontvangers blij zullen zijn met
de mooie tekeningen, glimmende knutsels en vooral veel lieve woorden op de kaarten.
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Kerst | programma 19 en 20 december
Op donderdag 19 december van 8.15 tot +/- 8.25 uur zal het
kerstkoor van groep 5-6-7 bij de ingang van school diverse
kerstliederen ten gehore brengen om de leerlingen feestelijk
op school te ontvangen voor de Kerstviering.
Op die ochtend zal twee maal de kerstmusical ‘Sterren van
de hemel’ opgevoerd worden in de St. Josephkerk. Om 9.00
uur treden zij op voor de groepen 1/2a, 1/2c, 3a, 4a, 5a, 6a,
7a en 8a. Om 10.30 uur mogen de andere groepen van het
optreden gaan genieten. Ouders zijn van harte welkom om ook te komen kijken. Ook de senioren uit het
woonzorgcentrum St. Joseph zijn hiervoor uitgenodigd.
Voor het 10-uurtje wordt gezorgd. Voor kinderen met allergieën vragen we u zelf iets mee te geven.
Tussen 12.00 – 13.00 uur gaan we genieten van de lunch die we voor elkaar meenemen. Het lunchlootje is
gisteren mee naar huis gegaan. Alle informatie daarover stond vorige week in de nieuwsbrief.
Op vrijdag luiden we de vakantie in om 14.00 uur! De BSO’s zijn hiervan op de hoogte. Vanaf 13.30 uur zijn de
kinderen en leerkrachten op het plein te vinden en zou het gezellig zijn als de ouders daar ook bij aanwezig
zijn. De OAC zorgt voor een kopje warme chocomel.
Bij elke klas staan inmiddels twee dozen van de voedselbank. Geeft u ook een product aan uw kind mee wat
in de doos mag? Zie voor ideeën de vorige nieuwsbrief.
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Vanuit de wijk
Zing je mee met Kerst?
Vind je het leuk om te zingen, of wil je tijdens de Familiekerst in de St. Josephkerk graag alles goed zien? Het
speciale kinder-Kerst-koor heeft al een keer geoefend en dat gaan we nóg een keer doen. Kinderen vanaf 8
jaar kunnen komende maandag 16 december van 19.00 tot 19.45 uur oefenen in Parochiezaal St. Joseph aan
de Van Tuyllstraat 29 in Hooglanderveen. Doe mee!
Alles over de kerstvieringen in Vathorst en Hooglanderveen: www.zaligkerstmis.nl.
Advent
De Kinderwoorddienst gaat op weg naar Kerst. Iedere zaterdag steken we een extra kaarsje aan op de
adventskrans. Zaterdag om 19.00 uur begint de eucharistieviering in de St. Josephkerk, en de pastor geeft je
dan het lichtje mee voor je eigen viering.
Aanmelding Eerste Communie
De stap naar de Communie is een vrolijke en leerzame tijd, waarin kinderen uit groep 4 kennis maken met
het verhaal van Jezus, het zorgen voor elkaar en het samen vieren. De Eerste Communie voor kinderen uit
Vathorst en Hooglanderveen is op 17 mei 2020. De voorbereiding gaat in januari beginnen en aanmelden kan
nog (communie@outlook.com). Wacht niet te lang!
Inzamelen kersbomen en vuurwerk
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