
 

                                          

    

                                                                Nieuwsbrief  14 2015 / 2016 

       Wekelijks informatieblad van de St. Josephschool te Hooglanderveen   
                                   Nr. 14 van de 6e jaargang    27-11-2015                                  
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kbs.st.joseph@kpoa.nl  

 

Beste ouders/verzorgers 

 

Nog even en de feestmaand “barst” los. Enerverend, leuk, gezellig en op school daardoor 

ook wel eens pittig. Opgewonden kinderen laten zich minder gemakkelijk iets leren, dan 

als de dynamiek van leven wat rustiger is. Maar zeker een maand om volop van te 

genieten. Dat doen we dan ook. Vanaf de middenbouw laten we ons verrassen wat de 

kinderen hebben bedacht op 4 december. Surprise! 

U thuis ook een gezellige Sint gewenst. 

 

Tijdens de Sintperiode begint klassiek ook de Advent. De 

weken voorafgaand aan Kerst. Elke week een nieuw kaarsje 

opsteken totdat op Kerstmis zij alle vier branden en Jezus weer 

in al onze harten een Lichtje kan ontsteken. Want licht kunnen 

we goed gebruiken in deze tijden van onzekerheid over onze 

veiligheid. 

 

De voorbereidingen voor de kerst zijn in volle gang. OAC en 

teamleden maken er weer een mooie viering van. Maar 

daarover volgende keer meer. 

 

Ik wens u een goed weekend. 

 

*** nieuws vanuit de kerstcommissie *** 

Net als elk jaar besteden wij in de periode voor kerst aandacht aan advent. Hiermee starten 

wij in week 49, de week van 30 november. We steken dan het eerste kaarsje aan. Elke week 

komt er een kaars bij, de kaarsen staan symbool voor het komende licht. Tijdens de 

adventperiode oefenen we kerstliedjes en besteden we aandacht aan de wensen die je 

elkaar kunt geven. 

Alvast voor in de agenda – op donderdag 17 december zal de kerkviering en het kerstdiner 

plaatsvinden. Bij de kerkviering zijn ouders van de kinderen welkom, de viering zal  

’s ochtends plaatsvinden in 2 delen. Over beide activiteiten wordt u nog nader geïnformeerd. 

Uit de wijk 

Het eerste kaarsje! 

Het is bijna Sinterklaas, maar wist je dat het grote wachten op het kindje Jezus ook gaat 

beginnen? Zondag steken we in de St. Josephkerk het eerste kaarsje op de Adventskrans 

aan, en dan wordt het iedere week lichter tot aan Kerstmis. Tijdens de viering om 11.00 

uur is er een speciale kinderwoorddienst waarin we een supertoffe kerststal gaan maken. 

Een stal die iedere week een beetje voller wordt, tot de geboorte van het kindje Jezus. 

Doe je mee? Leuk! 

 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


