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 Agenda  

 Nummer 14  maandag 14 december - 
   dinsdag 15 december - 
   woensdag 16 december - 
   donderdag 17 december - 
   

vrijdag 18 december 
Kerst-lichtjeswandeling 
Start Kerstvakantie   Nieuwsbrief nr. 15 

     

 Jarigen deze 
week: 

 maandag 14 december Juf Corrie 

   donderdag 17 december Daan Post                            groep 6 

   vrijdag 18 december Quirine de Rooi                  groep 8B 
Janelva van der Schaaf     groep 6 
Juf Cynthia  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Fijne verjaardag!!! 

 

 



 Directie  
Nieuws van de directeur  

En dan breekt de laatste week voor de kerstvakantie al weer aan. 
De school en de klassen zien er sfeervol uit met bomen, versieringen, lichtjes en natuurlijk 
onze Kerststal. Het Kerstverhaal staat 
centraal. We voeren gesprekken over hoe je 
voor anderen kunt zorgen en in deze tijd 
een lichtje voor elkaar kunt zijn. 
 
Dit jaar is alles een beetje anders en ook de 
kerstviering is aangepast (hierover heeft u 
dinsdag een mail ontvangen).  
We maken een lichtjesoptocht langs onze 
oudere medemensen. Het is mooi om in 
deze tijden iets voor een ander te kunnen 
betekenen!  
 

 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag x - 
 

 Even voorstellen  Beste ouders, 
 
Mijn naam is Stacy Kwadijk, 26 jaar en ik kom uit Zoetermeer.  Eerder heb ik de opleiding 
pedagogisch medewerker en onderwijsassistent afgerond. Na vijf jaar te hebben gewerkt 
voor een detacheerdersbureau ben ik tot de conclusie gekomen zelf leerkracht te willen 
worden. Op dit moment volg ik de pabo-opleiding en ben ik bezig met het afsluiten van de 
hoofdfase. Tot de zomervakantie zal ik op de dinsdag stagelopen bij Linda in groep 1-2A. Ik 
kijk ernaar uit om de kinderen te leren kennen, en veel te leren van de komende periode 
bij De Klimboom.  
 

 Schooltijden   Om verwarring weg te nemen over de schooltijden, zullen we vanaf 4 januari de deuren ’s 
ochtends openen om 8.20 uur. Dit geldt voor alle groepen. 
Let wel, de groepen 3 tot en met 8 hebben een inlooptijd van 10 minuten tot 8.30 uur. De 
kinderen uit de groepen 1-2 hebben een inlooptijd van 20 minuten tot 8.40 uur.    
 

 Kerst in de kerk  Kerstmis in de kerk?  
 
Met Kerstmis vieren wij dat Jezus geboren is in Bethlehem.  
En dat is groot nieuws. Maar dit jaar kunnen we niet naar de 
kerk om dat te vieren. Ook is er geen kindje wiegen zoals 
vorige jaren (zie volgend onderwerp).  
Dat vinden wij heel jammer en daarom hebben wij een ander 
plan bedacht. 
We gaan op YouTube!   
Want de parochie heeft een eigen kanaal: tv.rkgroenehart.nl.  
Op 24 december kun je daar om 19.00 uur kijken naar de gezinsviering mét een kinderkoor. 
Op 25 december om 12.00 uur is er film te zien: ‘Kindje wiegen – de film’.  
Als je op die tijd niet kunt kijken, is dat niet erg. Je kunt ook nog later terugkijken. 
 
En in of om de kerk van jouw dorp is er ook iets te beleven. Er is geen viering, maar wel een mooie 
kerststal, of iemand die het kerstverhaal vertelt. Je kunt er naar toe gaan en een kaarsje 
aansteken. Allemaal zo veilig mogelijk voor iedereen.  
Wat is dan allemaal te doen? Dat kun je vinden op www.rkgroenehart.nl 
 
Een heel goed kerstfeest toegewenst en dat de geboorte van Jezus ons blij mag maken. 

 

http://www.rkgroenehart.nl/


  
Kindje wiegen  

  

Kerst 2020, 
  
Vanwege corona zal de kerst dit 

jaar helaas anders zijn. 
Elk jaar was er op tweede kerstdag 

kindje wiegen.  
Met veel kinderen, mama’s, papa’s 

en vaak ook nog de opa’s en oma’s 

samen naar het kerstverhaal 

luisteren, liedjes zingen en 

knutselen. 
Hopelijk doen we dit volgend jaar 

weer. 
  
Voor dit jaar wordt het anders. 
De betreffende werkgroepen uit de Clara en Fransiscus federatie hebben hun krachten 

gebundeld en samen iets moois bedacht. 
Dat is geworden Kindje Wiegen de film, Corona-veilig en een mooie kans om iedereen te 

betrekken bij dit mooie fenomeen.  
  
Het kerstverhaal is verdeeld over de 11 kernen en overal wordt of een stukje van het 

kerstverhaal door kinderen nagespeeld of een kerstliedje gezongen door de kinderkoren. 
Vol enthousiasme hebben ongeveer 30 vrijwilligers en 100 kinderen ervoor gezorgd dat 

alles per kern met veel plezier is opgenomen.  
  
Kindje wiegen de film is te zien op: 
1e kerstdag om 12.00 via YouTubekanaal t.v.RKGroenehart.nl 
 

 Kerstbomen 
Rotaryclub 

 Kerstbomen versieren 
 
Zaterdag 12 december gaan we vanuit onze club een aantal grote kerstbomen plaatsen. 
Deze komen te staan op plekken waar ouderen wonen. Zo kunnen we ook de ouderen 
mensen, die veel thuis zijn, een beetje licht en vrolijkheid brengen in deze donkere tijd.  
De bomen zijn 4 meter hoog, krijgen van ons lichtjes, slingers en wat ballen. Vanuit enkele 
scholen zijn er klassen die kerstknutsels maken, maar er is voldoende plaats voor meer 
(zelfgemaakte) kerstballen en/of knutsels. We willen daarom alle kinderen uitnodigen om 
iets te maken, of iets van thuis zelf in de bomen te hangen.  
 
De bomen staan op de volgende plaatsen: 

- In de tuin bij Hospice Amandi op Nieuwe Wetering  
- In de tuin bij de Arendshorst 
- 3 bomen in de tuin bij Huize Jacobus 
- In de tuin bij de Googherweide 
- In de tuin aan het water bij het Hof van Alkemade 

 
Namens alle ouderen, bedankt voor jullie hulp en mooie feestdagen alvast! 
 
Groet, 
Rotaryclub Roelofarendsveen 
 

    
 
 
 
 
 

 


