
 
 Vrijdag 13 december  2019 

 

 Agenda: 
Maandag 16 december  Juf Melanie afwezig, meester Marco in groep 5b 

Karatelessen in de Meet voor de groepen 5 t/m 8 

Donderdag 19 december Schooltijden zijn aangepast, 8.30 tot 13.00 uur 

Kerstdiner voor de kinderen van 17.00 tot 18.00 uur 

Kerst-samenzijn voor ouders in de speelzaal van 17.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag 20 december Kerstviering in de kerk van 9.30 tot 10.30 uur 

Maandag 23 december Juf Thirza jarig 

Woensdag 25 december 1e kerstdag 

Donderdag 26 december 2e kerstdag 

Maandag 30 december Juf Meru jarig 

Dinsdag 31 december Oude jaar 

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag 

Maandag 6 januari Weer naar school 

Dinsdag 7 januari Groep 8 bezoekt het Jac P. Thijsse College in Castricum 

Donderdag 9 januari Petra Bijman afwezig i.v.m. bijeenkomst Leescoördinatoren 

LeesLokaal, Marije Dekker staat in groep 4 

Kerstvakantie van 23 december t/m 3 januari 

 

 

     

       

       

De jarigen van de komende twee weken: 
Jones Moor, Julian Dekker, Babette Kaandorp, Fien van der Vlugt, 

Noor Dijkstra, Luka Dijkstra, Tim van Grootheest, Fay de Jong, 

Liv Keijsper, Jinte de Bruin, Jo-An Sae-Tang, Philip Kalfsvel, 

Myrthe de Kort, Babs Groen, Jimmy Meijer, Luca Dubelaar,  

Tamar Verbaan, Esmeralda de Ruiter, Dani van den Burg 

 

Kerstsfeer 
De school is helemaal in 

kerstsfeer gebracht. Het ziet er 

weer prachtig uit. Wij zijn erg blij 

met de hulp van de ouders die 

hier aan meegewerkt hebben. 

Top! 

 

 



 
        

 
 

              

 

 

 

  

 

 

Kerstviering op de Binnenmeer   
 

Donderdag 19 december 

's Ochtends mogen de leerlingen een beker, bord en bestek 

meenemen. (Graag met sticker met de naam erop)  

Er is die dag een verkorte lesdag en de kinderen zijn om 13.00 uur uit! 

 

Rond 16:50 worden zij weer op school verwacht, zodat wij om  

17:00 uur kunnen beginnen met het kerstdiner. 

Het kerstdiner zal duren tot 18:00 uur. 

 

Als de kinderen genieten van het kerstdiner in de klas is er in de 

speelzaal een gezellig samenzijn voor de ouders met glühwein en 

warme chocolademelk.  

Vrijdag 20 december  

… is de kerst voor kinderen, leerkrachten, (groot)ouders 

en andere belangstellenden van 9.30 uur tot 

10.15/10.30 uur in de kerk naast de school.  

Er wordt een kerstverhaal voorgelezen en tussen het 

voorlezen door zingen wij samen kerstliedjes. We gaan 

er met elkaar een mooie viering van maken.  

(de school begint die dag gewoon om 8.30 uur.  

Wij nemen de kinderen mee naar de kerk. U kunt plaats 

nemen in de kerk op de banken die niet genummerd 

zijn.) 

 

• ….de hoeveelheid boeken in huis de lengte van je schoolcarrière bepaalt? 

 

• ….het lezen van stripboeken, tijdschriften en kranten veel nieuwe en andere 

          woordsoorten bevatten en ook nog actuele informatie geven?  

          Kortom: het vergroot de kennis van de wereld! 

 

• …. de leesprestaties van kinderen enorm vooruit gaan als zij iedere dag 10  

          minuten lezen? De woordenschat en leesvaardigheid groeien direct! Dit geldt  

          ook voor oudere kinderen. 
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In deze tijd wordt het bijna overal ter wereld verteld:  

het kerstverhaal! 

 

In Uitgeest kun je er niet alleen naar luisteren, maar kun je, 

net als vorig jaar, ook zelf meedoen! 

Met herder Simon ga je op weg door het verhaal: 

‘Er is een kind geboren, waar kun je het vinden?’ 

‘Wie kan ons de weg wijzen?’ 

‘Wat willen die soldaten toch?’ 

‘Zijn er altijd zo veel sterren?’ 

 

Ben je nieuwsgierig naar het antwoord op al die vragen? 

Trek dan je herderskleren aan, neem je lampionlichtje mee  

en ga mee met de herdertjestocht op zondag 22 december. 

 

Deze tocht is voor alle kinderen (onder begeleiding van een 

volwassene). 

Vertrekpunt is het Jeugdhuis naast de kerk aan de 

Castricummerweg in Uitgeest. 

 

De deelnemers worden ingedeeld in drie groepen die op 

verschillende tijden starten tussen 18 en 19 uur. 

Aanmelden kan via het formulier op de website 

www.kerkuitgeestakersloot.nl  

Of stuur een mail naar herdertjestochtuitgeest@hotmail.com  

 

Let op: er kunnen maximaal 20 kinderen mee per groep.   

Dus bijtijds aanmelden: wie het eerst komt……. 

 

De tocht wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente 

Uitgeest-Akersloot. 
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