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KALENDER
datum
Zondag 29 november
Maandag 30 november
Vrijdag 4 december
Zondag 6 december
Zondag 13 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december

activiteit
1e Advent
Bureau Halt bij groep 6, 7 en 8 over Online Veiligheid
Sinterklaasfeest: alle kinderen zijn om 12.00 uur uit
2e Advent
3e Advent
Kerstviering onder schooltijd
Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit: de kerstvakantie begint

19 december-3 januari

KERSTVAKANTIE

Maandag 4 januari
Dinsdag 5 januari

De school begint weer!
Nieuwsbrief 5 komt uit

VAN DE DIRECTIE
Inmiddels is het december. De maand van de feestdagen. Een gezellige tijd waarin we elkaar
normaal gesproken ontmoeten op school, met elkaar de feesten vieren en met elkaar aan
tafel gaan. Helaas is dat dit jaar ook anders. Vanuit de GGD hebben wij richtlijnen gekregen
over hoe we de feestdagen op school mogen vieren. Voorverpakte pepernoten, geen
ontvangst van Sinterklaas op het plein, geen ouders in de school en op het plein enz.
Maar inmiddels zijn we gewend dat dingen anders gaan en passen we ons aan. Met
inachtneming van de regels, leven we met de kinderen toe naar eerst het Sinterklaasfeest en
daarna het Kerstfeest. Via de Parro app zullen we foto’s met u delen, zodat u van huis uit
mee kunt leven met wat er op school gebeurt.
Parro app
U heeft twee weken geleden een mail ontvangen van Sandra Bouwhuis met daarin een
stappenplan om de Parro app te installeren. Vervolgens heeft u van de leerkracht van uw
kind een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de groep. Heel veel ouders hebben de
uitnodiging al aangenomen en ontvangen nu dus via de Parro app berichtjes en foto’s van de

leerkracht. We hopen dat we de overige ouders ook snel mogen ontmoeten in de app. Heeft
u problemen of vragen met de Parro app, mail dan even naar
sandra.bouwhuis@vanstolbergschoolveenendaal.nl.
Tot slot, wens ik u veel gezondheid toe en houd moed, ondanks alle sociale beperkingen!
Met vriendelijke groet,
Brenda van de Vendel,
directeur.

REGEL VAN DE MAAND
We gaan positief met elkaar om en zijn beleefd.
De komende weken kijken we in de klas hoe je een positieve bijdrage kunt leveren aan de
groep. Ieder kind kan een positieve rol vervullen. Door daar bewust van te zijn, kan er een
hoop veranderen in de groepsdynamiek.

SINTERKLAASFEEST
Op 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest
op school. Door Corona hebben we geen
intocht van Sinterklaas met ouders daarbij. Dit
jaar slaapt Sinterklaas op school. De kinderen
zijn druk bezig zijn slaapkamer leuk te maken.
We hopen op een gezellige ochtend met de
Sint op school!
Alle kinderen zijn die dag om 12.00 uur uit!

KERSTFEEST
Kerst vieren we dit jaar op donderdag 17 december. Door Corona vieren we ook dit feest
zonder ouders. Samen met alle kinderen staan we stil bij de geboorte van Here Jezus.
In de periode op weg naar Kerst, vertellen en lezen we over deze bijzonder mooie
verwachting. We leven mee met de oude Zacharias en Elisabeth, die plotseling het nieuws
krijgen dat ze een kindje zullen krijgen. We horen over Maria, die van de engel Gabriël te
horen krijgt dat ze de moeder wordt van Gods Zoon. We horen over de herders, die als

eersten op bezoek mogen bij het koningskind. En na kerst ontmoeten we de wijzen, die
achter een ster aan reizen naar Jeruzalem en Bethlehem. Allemaal wachten ze op iets
waarvan ze zich eigenlijk nog niet kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal zijn.

Het lied van de verwachting
Al eeuwenlang werd het verteld
op een dag wordt het wonder geboren!
een koning over Israël
en jij mag bij hem horen.
Zijn naam ging alle tijden door,
werd gezongen en zachtjes gebeden:
O kom, Messias, ga ons vóór
op weg naar echte vrede.
En op een dag in Nazaret
is een engel het komen vertellen:
Hij komt, het kind dat mensen redt.
Hij zal Gods rijk herstellen.
En later, in een stille nacht,
klonk het lied van de hemel op aarde:
Gods Zoon, die zo lang werd verwacht
zal jou en mij bewaren.
Wij zingen met de mensen mee
die geloofden in vrolijke dromen.
En samen vieren wij het feest
dat Jezus is gekomen!

