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Beste ouders/verzorgers,
“Moet ik echt helemaal over die trap?”, vroeg Sint Nicolaas vanmorgen, toen hij vanuit de mist ons speelplein op liep.
“Ja, Sint, de kinderen staan al allemaal boven op u te wachten”. En ondertussen hoorde ik dat zij zongen dat
Sinterklaasje binnen moest komen met zijn Piet.
En zo trokken zij door de school. Pieten voorop en Sint via de
grote binnentrap naar beneden, naar de volop gelovige
kinderen. Niet alleen die van onze Leergroep I, maar ook de
kleintjes van de peuteropvang stonden met hun mutsen op te
kijken en te wachten tot ze Piet een handje mochten geven.
Later in de ochtend kwamen eerst de kinderen van Leergroep
I en toen die van Leergroep II in de speelzaal bijeen om Sint
te ontmoeten. Wat weet Sint toch veel van onze kinderen:
hoe ze heten, hoe gaat op school en soms ook over hun sport
of huisdier.

Iedere klas deed een optreden en van elke klas waren er wat ‘wist
u datjes’.
Er werden pepernoten en ander snoep uitgedeeld en voor ieder
kind waren er ook nog cadeautjes.
De kinderen van Leergroep III die aan het gymmen waren werden
uiteraard ook niet overgeslagen.
In Leergroep III hadden kinderen surprises gemaakt en die ’s
middags met elkaar uitgepakt. Gedichten, fopcadeaus en echte
cadeaus. Allemaal hadden ze er hun best op gedaan.
Voor wie vanavond nog Sint op bezoek krijgt zou ik zeggen:
“Veel plezier samen”.
En als Sint al geweest is bij u thuis, weet dan dat hij volgend jaar
weer komt, zoals hij zelf beloofde bij zijn vertrek van onze school.
Sint wil graag nog speciaal de ouders van de Sintwerkgroep van onze Oudercommissie bedanken voor al hun hulp.
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Kaarsen voor Het Vergeten Kind ophalen
Aanstaande vrijdag komen de kaarsen binnen die zijn besteld n.a.v. de verkoopactie voor ons
goede doel, Stichting Het Vergeten Kind.
Aangezien de kaarsen best zwaar zijn (zeker in het geval van een grotere bestelling) willen we u uitnodigen om de
kaarsen op te halen. Hiervoor zijn twee momenten:
1: maandag 9 december vanaf 19.30 (gelijktijdig met het versieren van de school)
2: woensdag 11 december van 12.30-13.00uur
Vergeet niet om een stevige tas mee te nemen! Ophalen op de begane grond nabij de speelzaal.

School in Kerst stemming

Op 9 december versieren we vanaf 19.30 de school, zodat alle kinderen kunnen genieten van een fijne kerstsfeer
op school. Mocht u zich een uurtje vrij kunnen maken dan bent u van harte welkom om mee te helpen.
Op dinsdag 17 december wordt het Kerstverhaal verteld. Alle groepen gaan om de beurt naar de Petruskerk lopen.
In de kerk wordt aan de kinderen van Leergroep I bij de Kerststal het traditionele kerstverhaal verteld.
De kinderen van Leergroep II en III luisteren bij de kerststal naar het verhaal van het Mooiste Geschenk. Dit verhaal
gaat over het zoontje van één van de drie koningen, Irenus, die ook graag op bezoek wil gaan bij het pasgeboren
kindje Jezus. Hij neemt zijn mooiste speelgoed mee om cadeau te geven. Onderweg komt hij verdrietige en zieke
kinderen tegen waaraan hij het speelgoed weggeeft. Na een lange reis komt hij met lege handen bij de stal aan. Niet
wetende dat het weggeven van zijn speelgoed het mooiste geschenk is voor het kindje Jezus.
Dit verhaal vinden we mooi passen bij ons gekozen goede doel Stichting Het Vergeten Kind.
De vertellers van het Kerstverhaal zijn leden van de parochiewerkgroep St Jozef.
Op 19 december vindt het traditionele Bunders kerstdiner plaats. Rond 16.50 uur komen alle kinderen met een mooi
versierd (met lichtjes, kerstversiering) dienblad waarop een beker, bord, servet en bestek liggen, naar school.
Het eten wordt verzorgd door alle ouders. Vooraf kunt op een lijst bij de klas van uw kind aangeven wat u kunt maken.
Na het wegbrengen van het dienblad zullen de kinderen op de speelplaats buiten verzamelen en gezamenlijk
Kerstliederen zingen.
Van 17.15/17.30 tot 18.15 uur eten de kinderen met elkaar in de klas. Tijdens het eten is er voor de ouders op het
schoolplein een Kerstdrankje. Na het diner kan dan iedereen weer huiswaarts gaan.
Een paar helpende handen zijn zeer welkom om na deze feestelijke avond de school weer op te ruimen. Meld u zich
aan om mee te helpen?
Wat vragen we aan u?
- Ik kom graag versieren op 9 december om 19.30 (inschrijven via lijsten bij de klas)
- Ik kom graag helpen om 16.30 uur of later ter ondersteuning van de Kerstborrel voor ouders op school
- Ik ruim graag mee op donderdag 19 december vanaf 18.15 tot ongeveer 19.15 uur.

Laat het even weten via een bericht naar i.franken@stgboom.nl (dit kan via SchouderCom)
We hopen er zo samen een sfeervol Kerstfeest van te maken.
Met hartelijke groeten namens de Kerstcommissie,
Ilse Franken, eventmanager.
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