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Nieuw logo 

 

Een nieuw kalenderjaar, een nieuw 

logo. We vonden het tijd worden om 

ons logo, inclusief het lettertype,  

te moderniseren.  

Het onderwijs op onze school is volop in beweging; muziekonderwijs, thematisch werken, nieuwe 

rapportage (waarover in januari meer), eigenaarschap van leerlingen, kanjertraining, enz. Daar 

hoort een nieuw logo bij. 

Carolien Koster, moeder van Olivia van Veen, gr. 7 (en Vince) heb ik bereid gevonden met mij mee 

te denken. Met haar expertise en creativiteit heeft zij een aantal voorstellen gedaan. En daar is 

bovenstaand logo uit voort gekomen.  

Het logo symboliseert voor ons de groei van elk kind in al zijn kleuren, talenten en facetten. 

Uiteindelijk vliegt hij/zij na groep 8 uit naar het voortgezet onderwijs om een nieuwe uitdaging 

aan te gaan. In de woorden er onder leest u de kernwaarden van onze school, zoals die in onze 

hernieuwde visie en missie zijn geformuleerd. Vanaf januari zult u dit logo tegenkomen in al onze 

brieven, mails, website, e.d. 

Uiteraard wil ik Carolien heel hartelijk bedanken voor haar vele uren die ze hierin gestoken heeft 

en er mede voor heeft gezorgd dat onze huisstijl klaar is voor de toekomst. 

 

 

Kerstviering  

 

Tijdsplanning van donderdag 22 december:  

 

12:00 uur-  Alle kinderen zijn uit. 

16.00 uur-  Kerk open (ouders mogen vast plaatsnemen,  

                   de voorste banken zijn gereserveerd voor de kinderen.) 

16:00 uur - De kinderen verzamelen in hun eigen klas. 

16.15 uur-  Alle kinderen lopen onder leiding van de groepsleerkracht  

         naar de kerk. 

16.30-17.20 uur-  Kerkviering.  

17:20 uur- De kinderen lopen onder leiding van de groepsleerkracht terug naar school. 

17.30-18.45-  Diner in de klassen. 

18:45 uur-  Einde van de avond 

 

Vóór, tijdens en direct na de kerkviering kunnen de gerechten op school worden gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na afloop van de kerstviering in de kerk willen wij,  

evenals vorig jaar, een collecte houden voor ‘Make a Wish’.  

Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen  

in de leeftijd van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte.  

Het vervullen van een allerliefste wens heeft op ieder kind een bijzonder effect,  

maar op kinderen met een levensbedreigende ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, 

die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken 

van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen. 

Wij hopen dat u, met de kersttijd in gedachte, deze actie van harte ondersteunt en een donatie 

doet in de collectebus bij de uitgang van de kerk. En….alle kleine beetjes helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

 Donderdag 22 december, leerlingen om 12.00 uur vrij. Om 16 uur dienen 

de leerlingen weer op school te zijn voor de start van de kerstviering. 

 Vrijdag 23 december, leerlingen om 12.00 uur vrij en start van de 

kerstvakantie. 

 

 

Aloysiusdag 

 

We hebben besloten de Aloysiusdag dit schooljaar NIET door te laten gaan. U zal zich afvragen: 

waarom ? 

De Aloysiusdag stond gepland voor vrijdag 7 juli. Maar door verschuiving van data van enkele 

andere activiteiten in die periode, kwamen we in de knoop te zitten. Er zijn gewoon téveel 

activiteiten in een té korte periode. Dit geeft veel onrust voor de kinderen en er is ook door 

ouders aangegeven dat er vorig schooljaar teveel een beroep op hen werd gedaan voor hulp in die 

laatste schoolweken. En zonder hulp kunnen sommige activiteiten gewoonweg niet uitgevoerd 

worden. Tenslotte hebben we al een feestdag achter de rug, de viering van ons 95-jarig bestaan 

in oktober jl. En daar kijken we nog steeds met ontzettend veel plezier op terug ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
*** VERKOOP KAARTEN KERSTBORREL *** 

 
Beste allemaal, 
De kaartverkoop voor onze KERSTBORREL vindt nog plaats op 19, 20 en 
21 december voor het schoolplein. Koop snel een kaartje van € 7,- p.p. (eten 
en drinken), want het wordt net zo gezellig als vorig jaar. De kerstborrel is 
er voor alle ouders en verzorgers. Gepast betalen is het makkelijkste. I.v.m. 
inkopen en catering is het voor ons het fijnste als je op 19 december je 
kaartje koopt. 
 
Baby’s en peuters 
Jongere kinderen zijn welkom. Zij kunnen gratis mee eten en drinken, zodat 
beide ouders er gezellig bij kunnen zijn. 
 
Datum, locatie, menu 
Datum: donderdag 22 december tijdens het KERSTDINER van onze 
kinderen 
Locatie: achter de school, naast de peuterspeelzaal.  
Menu: vers gemaakte erwtensoep met roggebrood en/of goulashsoep met 
stokbrood en kruidenboter. En natuurlijk drankjes, met en zonder bubbels, 
in diverse varianten.   
Volg de lichtjes op 22 december en kom ook naar de kerstborrel!!  
 
De Oudervereniging 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

In de klassen is de voorbereiding voor de kerst in volle gang. De klassen worden steeds mooier en 

gezelliger, de kerstsfeer zit er al goed in. Vandaag zijn de kerstballetjes met gerechten uit de 

bomen gehaald. Dit jaar maken we met de klas op donderdagochtend het toetje. We gaan een 

kersttaart versieren en aan het einde van het kerstdiner peuzelen we die als dessert lekker op. 

 

Afgelopen woensdag hebben we onder begeleiding van Tim (de vader van Fien) op de piano 

kerstliedjes gezongen. We hebben ontzettend veel zin in de kerstviering! 

 

Groep 1/2 A: Juf Liesbeth is aanstaande donderdag helaas niet aanwezig bij het kerstdiner, 

maar juf Ineke heeft gelukkig voldoende assistentie van de hulpouders om al die heerlijke 

kerstgerechten uit te serveren. 

 

 

 

 

Groep   

 

  

Na een geweldig sinterklaasfeest vorige week waar we volop van genoten hebben, zitten we nu in 

de heerlijke kerstsfeer. De klas is samen met de klassenmoeders feestelijk versierd. Wat 

genieten de kinderen van alle lampjes in de klas! De kinderen hebben ook niet stil gezeten, de 

ramen hangen alweer vol met prachtige zelfgemaakte kerststerren en ook hebben ze een 

kerststalletje geknutseld. Afgelopen woensdag hebben we met elkaar overlegd wat we op het 

kerstdiner gaan eten, u kunt een bal van onze kerstboom op de deur halen en uw naam zetten bij 

het nummer van de bal. We weten nu al dat dit weer een onvergetelijke avond gaat worden.  

Fijn weekend! 

 

  

 

 

 

Proficiat 
 

21 december Andor van Rossum 3 

22 “ Famke Schippers 4 
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