
NIEUWSBRIEF 9 
Algemeen 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer Wat Waar 

10-12-2016 Kerstmarkt St. Josephschool 

22-12-2016 Kerstviering op school, om 12:00 uur vrij St. Josephschool 17:00 uur 

23-12-2016 Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij  

24-12-2016 Kindernachtmis  St. Josephkerk 19:00 uur 

26-12-2016 Start kerstvakantie t/m 6 januari 2017  

 

 

Kerstmarkt 
Aanstaande zaterdag is het zover, onze jaarlijkse kerstmarkt! 
Vanaf 14:00 uur starten we met de verkoop van kerstbomen. 
Van 17:00 – 19:00 uur is de school open voor de verkoop van prachtige kerststukken, kerstkransen en andere 
kerstartikelen. 
Slagerij Heine zal ook aanwezig zijn om lekkernijen te verkopen! 
De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben hun best gedaan om taarten, cake en koekjes te maken voor de verkoop. 
De opbrengst hiervan zal naar een nog uit te kiezen doel zijn. 
 
Alle kinderen hebben een prachtig fotolijstje gemaakt met daarop hun eigen foto. Deze lijstjes worden 
verkocht voor een bedrag van € 3,00. De lijstjes worden alleen aan de ouders / verzorgers verkocht.  
 
We hopen jullie allemaal te zien op onze kerstmarkt! 
 
Schoolfruit: 
Op de volgende dagen zal het volgende fruit worden uitgedeeld aan de kinderen. 
 
Woensdag: waspeen 
Donderdag: appel 
Vrijdag:  Mandarijn 
 
Mocht uw kind(eren) het bovenstaande fruit niet lusten, dan vragen we u om uw kind(eren) zelf een stuk fruit 
mee te geven.  
 
Team St. Josephschool 
 
Kerstactiviteiten 
In de bijlage nogmaals de activiteiten rond kerst bij ons op school. 
 
Kinderkoor 
Beste ouders van kinderen van het kinderkoor,  
Het is weer december en dus gaan we vaak zingen.  
Hier volgt een lijst met data van repetities en optredens.  
We hopen er weer een muzikale decembermaand van te maken.  
 
Optreden Kerstviering ZVG:  
De kinderen die zich hebben opgegeven om te gaan zingen voor de dames van het ZVG gaan dinsdagmiddag 13 
december repeteren in de Schaapsberg.  
Dit doen we onder schooltijd, vanaf 13.15 uur. De kinderen worden van school opgehaald.  
Deze kinderen gaan dus niet naar gym.  



Op 14 december is het optreden voor het ZVG in de Schaapsberg.  
Het zou mooi zijn als de kinderen in feestelijke kerstkleding kunnen komen.   
De kinderen worden om 18.45 uur in de Schaapsberg verwacht.  
Dan gaan we eerst met meester Peter repeteren en daarna optreden voor de dames.  
De kinderen kunnen om 20.45 uur weer opgehaald worden in de hal van de Schaapsberg.  
Graag uw kind in de hal ophalen, om te voorkomen dat de kinderen in het donker buiten gaan rondlopen.  
 
Kerstviering in de kerk:  
We repeteren voor de kerstviering op 20 december van 18.30 tot 19.30 uur.  
De repetitie is in de kerk.  
De Kerstviering is op 24 december om 19.00 uur.  
We verwachten de kinderen om 18.30 uur.  
Kom a.u.b. op tijd. We zingen voor de viering ook enkele liedjes.  
De kinderen die meespelen in het kerstspel worden uiterlijk 18.15 uur in school verwacht om zich om te 
kleden. De kinderen van het kerstspel, die meezingen in het koor, worden na het omkleden naar de kerk 
gebracht.  
 
Oudjaarsviering 31december:  
De repetitie  voor de oudjaarsviering is op 30 december van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk.  
We zingen met drie koren.  
De oudjaarsviering van 31 december begint om 19.00 uur.  
We verwachten de kinderen om 18.40 uur.  
Kom ook voor deze viering a.u.b. op tijd.  
We hebben tijd nodig om de plaatsen goed te verdelen en om in te zingen.  
 
We wensen iedereen alvast een hele sfeervolle decembermaand toe.  
 
Hartelijke groet,   
Werkgroep gezinsviering, meester Peter, juf Tecla  
 
 
 


