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7 december 2017 

 
Het is een drukke periode aan het einde van het jaar. Het feest van 5 december brengt veel drukte en 
onrust met zich mee en daarna gaan we gelijk over naar Kerst.   
Het is leuk en gezellig om 5 december met elkaar te vieren. Bij Sinterklaas horen cadeautjes, 
pepernoten, een wit paard, mijter, baard, pieten, stoomboot en sinterklaas liedjes.  
Bij het Kerstfeest horen verhalen uit de bijbel, Jezus, kerstliedjes, bidden.  We leven nu in de 
Adventstijd. Het vieren van advent komt nergens in de Bijbel voor. Toch is het al een heel oude 
christelijke traditie. 'Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. Met 
advent leven christenen toe naar het kerstfeest: het feest van Jezus' komst naar deze wereld. 
Minder bekend is dat de adventstijd ons ook wil richten op de nog te verwachten komst van Christus: 
Zijn wederkomst. Zoals prachtig verwoord in Openbaring 21: “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde”  Laten we met elkaar daar naar uitzien. 
 

Sinterklaas 
Wat een gezellige drukte was het afgelopen dinsdag in de school. De Sint kwam op bezoek met zijn 3 
pieten. Helaas was één van de pieten, hij had bij de buren geslapen om niet te laat te komen, 
Sinterklaas en 2 pieten kwijt. Bleek dat de Sint en zijn pieten op school hadden geslapen! Gelukkig 
kwamen ze toch op tijd en werden ze door alle kinderen verwelkomd. Een bedankje voor de 
leerkrachten en de AC die het zo voortreffelijk hadden georganiseerd, is hier wel op zijn plaats. We 
hebben genoten. 
 

Actie voedselbank 
De Tamboerijn doet mee met de kerstactie van de voedselbank. Structureel verwelkomen zij minimaal 
3-5 nieuwe huishoudens per week, zij verwachten dat dit uiteindelijk uitkomt op een aantal van een 
300 huishoudens.  
De kratten zijn bezorgd en vanaf 11 tot en met 15 december kunnen de leerlingen spullen inleveren. 
Dit is als volgt verdeeld: 
•groep 1 en 2 - blikken conserven, ragout, vis 
•groep 3 en 4 - broodbeleg, zoals jam, appelstroop, pindakaas, chocoladepasta en hagelslag 
•groep 5 en 6 - rijst, spaghetti, macaroni, pastasaus, mix voor spaghetti/macaroni 
•groep 7 en 8 - koffie, chocolademelk, blikken limonade 
Op 18 of 19 december worden de kratten weer opgehaald. Namens de voedselbank alvast hartelijk 
dank voor uw bijdrage. 
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Kruidnotenactie 
De kruidnotenactie is voorbij. Er hebben ongeveer 4000 kinderen meegedaan. De opbrengst  bedroeg 
€ 70.000,-. Hartelijk dank voor alle inspanningen die hiervoor zijn verricht. In de bijlage leest u nog veel 
meer over deze actie. 
 

Staking 12 december 
We hebben u al geïnformeerd via de mail: op 12 december hebben de kinderen een gewone, normale 
schooldag en worden ze allemaal op school verwacht.  U mag uw kinderen in de klas brengen maar het 
hoeft niet. Om 14.45 uur  is de schooldag ten einde en gaan we allemaal naar huis, ook het team. 
 

Vervanging 
Omdat Elly Plender na de kerstvakantie naar groep 1/2 gaat i.v.m. de splitsing van de groep, hebben 
we Tineke de Vries gevraagd of zij de vervanging in groep 7  wil doen tot aan de zomervakantie. Dit 
heeft ze toegezegd. Hier zijn we heel blij mee. We hopen dat ze een paar maanden  met veel plezier bij 
ons mag werken. 
 

Op weg… 
Met elkaar zijn wij tijdens Advent ‘op weg’ naar het Kerstfeest!  
U bent van harte uitgenodigd voor de Kerstviering door de bovenbouw 
in Het Kruispunt op donderdag 21 december om 19.00 uur! 
Gaat u deze avond met de leerlingen mee ‘op weg’ tijdens de viering?  

 
Kerstontbijt 
Vrijdagochtend 22 december willen we de dag in elke groep met een gezellig kerstontbijt beginnen!  
 

Het is de bedoeling dat elke leerling iets meeneemt 
voor het kerstontbijt. U kunt op een inschrijflijst 
aangeven wat uw zoon/dochter meebrengt die 
ochtend.  
Vanaf maandag 11 december t/m vrijdag 15 
december hangt er per groep een inschrijflijst op. 
Deze kunt u vinden op het whiteboard, in de gang bij 
de achterdeur naar het grote plein.  

 
Na 15 december zal de leerkracht van de groep de namen die nog op de lijst ontbreken ergens invullen. 
Hierna wordt de lijst naar u gemaild, zodat u kunt zien wat uw zoon/dochter mee kan nemen voor het 
kerstontbijt.  
 
Wilt u uw zoon/dochter deze vrijdagochtend ook een eigen bord, bestek en beker meegeven? Graag 
met een naam erop.  
 
Als u nog vragen heeft, stel ze gerust aan de groepsleerkracht!  
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Schoenendoosactie  
De meeste kinderen van de onderbouw hebben de afgelopen weken mogen 
genieten van het Sinterklaasfeest en de daarbij behorende cadeautjes.  26 
kinderen van de onderbouw hebben een mooie en goed gevulde 
schoenendoos ingeleverd met cadeautjes voor kinderen die het in materieel 
opzicht veel minder hebben dan zij. We hebben deze ingeleverd bij 
Actie4kids. Zij geven de kinderen naast de schoenendoos ook een boekje 
met het evangelie. Fijn om zo deze kinderen meer te geven dat alleen 
spulletjes. 
 
Alle makers en gevers: fijn dat jullie meededen! 
 

Nog even wat data op een rijtje 
Dinsdag 12 december  08.30 uur koffieochtend 
Woensdag 13 december Bidgroep 
Donderdag 21 december Tamboer 
Donderdag 21 december 19.00 uur Kerstviering groep 5-8 
Vrijdag 22 december  Kerstviering in de groepen 0-4 
Ma. 25 dec. t/m vr. 5 jan. Kerstvakantie 
 
Donderdag 11 januari  Open ochtend 
Ma. 15 jan. – vr. 26 jan. CITO weken 
Maandag 22 januari  Informatieavond voor ouders van nieuwe kleuters 
 

Informatie die voor u interessant kan zijn 
Bijlage: Terugblik Kruidnotenactie 2017 
 
Alphense Kerstwandeling, zie volgende pagina 
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Thema:  'Er was geen plaats'.  
 
Op zaterdag 16 december vindt de 2e editie van de Alphense kerstwandeling plaats.  
Er zijn twee startpunten: Castellum en het Parktheater in Park Rijnstroom en het eindpunt is Archeon.  
De wandeling start om 16.00 uur en de laatste start is om 19.00 uur. 
Om deel te nemen aan deze wandeling moet je je opgeven via de website 
www.alphensekerstwandeling.com. 
 
Deelname is gratis. De wandeling is ongeveer 4 km lang.  
Er rijden bussen terug naar de startplaats.  
Het belooft een mooie wandeling te worden. 
 
Meer informatie op de poster bij de deur op school en ook bij juf Elly Klapwijk. 
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