
 

 

 
Nieuwsbrief 12 december 

 

Een stralende zon en een stralende Sint…. 

Wat een feest! Ieder jaar is het weer een verrassing hoe de Sint  het dorp Driehuizen binnenkomt. Dit 

jaar was het een prachtig klein vrachtwagentje. Prinsheerlijk zat onze Goedheiligman op zijn ‘troon’ 

in de laadbak, geassisteerd door echter slechts 1 Piet. Bij de kerk gearriveerd, kwamen gelukkig ook 

Piet nummer 2 en 3 er aan. Iedereen keek alleen verbaasd toen bleek dat Piet nummer 3 alleen maar 

blafgeluiden voortbracht. Nadat Blafpiet nog even was uitgelaten, verzamelden alle aanwezigen zich 

weer in de kerk, lekker warm. In een zeer gezellige sfeer begon het feest toen pas goed. Er werd flink 

gezongen en gelachen. Sinterklaas en zijn Pieten waren in opperbeste stemming. Het bleek maar 

weer dat Sinterklaas ook vanuit Spanje toekijkt want tijdens het gedicht kwam naar voren hoe goed 

de Sint op de hoogte is van ontwikkelingen rondom de school. Daarnaast waren er voor alle kinderen 

en het team prachtige cadeaus. In de groepen 5-6 en 7-8 hadden de kinderen ook heel hard gewerkt 

aan de prachtigste creaties en gedichten. Tot aan de laatste surprise was er aandacht voor elkaar. 

Een heel gemoedelijk sfeertje was er door de hele school. Op de website kunt u prachtige foto’s 

vinden van dit enorme feest.  

 

En dan gaan we deze week direct door met het volgende feest. Vandaag worden de kerstbomen in 

de klassen neergezet. Ze zien er vandaag nog wat kaal uit….. maar daar komt morgen vast 

verandering in! 

 

Kerstknutselmiddag 

Dinsdag 13 december vindt de kerstknutselmiddag plaats. Vele ouders helpen ons hierbij. Ouderraad 

en ouders heel hartelijk dank. 

 

Kerstmusical 

Woensdag 21 december wordt de kerstmusical opgevoerd. Alle kinderen van groep 1 tot en met 

groep 8, doen hieraan mee (om 15.00 en om 19.00 uur). De hoofdrollen worden gespeeld door de 

kinderen van groep 5-6. Vandaag krijgen alle kinderen een brief mee naar huis waarop u kunt 

aangeven welk tijdstip uw voorkeur geniet om te bezoeken ( alle ouders kunnen 1 voorstelling 

bijwonen). We verzoeken u vriendelijk deze uiterlijk woensdag as. weer mee naar school te geven. 

We laten u donderdag weten of we alle verzoeken kunnen honoreren. Wij rekenen op uw 

medewerking. Na afloop van de musical collecteert groep 8 traditiegetrouw voor Johannes en 



Meseret, twee gehandicapte jongens die op het platteland van West-Ethiopië  wonen. Met de 

opbrengst wordt het schoolgeld betaald en de noodzakelijke medische zorg. 

 

De kinderen (dus alle kinderen van groep 1-8) verwachten wij op deze dag om 14.30 en 18.30 op 

school. De kinderen van groep 5-6 komen een kwartier eerder. Op dat moment is ook de kerk open, 

zodat u daar kunt wachten op de voorstelling. Het is erg druk in school met omkleden en schminken, 

dus wij verzoeken ouders  vriendelijk om buiten de school te wachten. De kinderen gaan na afloop 

van de voorstelling eerst terug naar school met de leerkracht om zich om te kleden, daarna kunt u de 

kinderen daar ophalen.  

Een groot aantal ouders helpt bij de voorbereidingen van de musical. Wij zijn hier heel erg blij mee. 

Voor de ouders die ons helpen met kleding, make-up en haar hebben wij een aantal zitplaatsen in de 

kerk gereserveerd. Na afloop van de voorstelling van 19.00 uur ruimen we het decor weer op en 

brengen we alles in gereedheid voor de kerstbrunch. Wij zouden het fijn vinden als een aantal ouders 

ons hierbij wil helpen. 

 

Donderdagochtend 22 december starten de lessen om 9.45 uur. Deze dag staat tevens in het teken 

van “Hulpvaardigheid”. Ook dit jaar maken alle kinderen kaarten die we vervolgens brengen aan 1 

van de dichtbijgelegen verzorgingshuizen. De kinderen mogen deze dag in pyjama naar school. 

 

Theaterbezoek groep 7-8 

Op vrijdag 15 december gaat groep 7-8 een mime voorstelling bijwonen van het theatergezelschap 

“Samba Salad”. Deze voorstelling spelen zij in de kerk. 

 

Kerstbrunch 

Vrijdag 23 december is er dan weer onze gezamenlijke kerstlunch in de kerk, van 11.00 tot 12.15. We 

vragen aan alle ouders om hieraan mee te doen door een lekker hapje of drankje te verzorgen. Alle 

oudste kinderen krijgen vandaag een brief mee waarop u aan kunt geven wat u  voor lekkers wilt 

maken/bakken/koken (voor ongeveer 20 personen). Wij verzoeken ouders vriendelijk deze brief 

uiterlijk vrijdag 16 december weer mee te geven aan uw kind(eren). De afgelopen jaren was dit 

culinaire feest een groot succes en ook dit jaar hopen wij op uw enthousiaste medewerking. 

Teamleden, OR-leden en alle kinderen doen hun uiterste best om er extra feestelijk bij te lopen. Zij-

scheidingen, slingers in het haar, glitterjurken, drie-delig pak en glimschoenen….het kan niet op. De 

kerstvakantie start vervolgens om 13:15 uur 

 

Luizenpluizen 

Regelmatig worden alle kinderen door een groep ouders (waarvoor dank!) gecontroleerd op luizen. 

Het is belangrijk dat alle kinderen ook thuis regelmatig worden gecontroleerd op luizen, met een 

netenkam. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Leesouders 

Deze week is laatste week van het jaar dat we met leesouders lezen in de ochtend. We willen alle 

ouders heel hartelijk danken voor hun inzet en hopen dat wij ook vanaf dinsdag 10 januari weer een 

beroep op jullie mogen doen. 

 

 



Overige data 

13 december  Kerstknutselmiddag 

14 december  OR-vergadering 

15 december  schoolschaatsen groep 7-8  

   Voorstelling Samba Salad groep 7-8 

21 december  Kerstmusical, om 15:00 en 19:00 uur 

22 december  Dag van de hulpvaardigheid, schoolkrant mee 

23 december Kerstbrunch in de kerk  (11 uur) 

 School uit om 13.15 uur 

26 dec. t/m 6 jan. Kerstvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 


