
 
   
 

 

 
10 dec 2e Advent 
13 dec Luciafeest 
14 dec Schoolverpleegkundige op school 
17 dec 3e Advent 
17 dec 19.30 uur Paradijsspel (vanaf klas 3 en ouder) 
18 dec Schoolarts op school 
20 dec Kerstspel kleuters 
20 dec  Kerstspel eind van de middag en begin avond. Alle 

leerlingen zijn ’s middags vrij 
21 dec Kerstviering. Alle kinderen zijn ’s middags vrij 

24 dec tot en met maandag 7 januari (studiedag) 
Kerstvakantie 

8 jan Eerste schooldag na de Kerstvakantie 
11 jan Driekoningenviering 
12 jan 9.00-15.00 uur Klusdag 
17 jan Gezongen Driekoningenspel 
30 jan NIO klas 6 
 

Harry is op maandag en donderdag op de Toermalijn. 
Linda is op maandag en donderdag op de Toermalijn. 
 

 

Maandag 10 november is de tweede Adventsmaandag 
op school. De kinderen komen stil de school binnen die 
gevuld is met muziek.  
 

 
De tweede klas is bezig om het lied voor het Luciafeest, 
komende donderdag, in te studeren. 
 

Het Luciafeest is een typisch Zweeds lichtfeest dat op 
13 december, de naamdag van Sint Lucia, wordt gevierd. 
De traditie is ontstaan in de middeleeuwen en heeft zich 
in de 20e eeuw van Västergötland naar de rest van 
Zweden en naburige landen verspreid. 
In Zweden markeert het Luciafeest nu het begin van de 
kerstperiode. De traditie heeft elementen van het 
voorchristelijke midwinterlichtfestival overgenomen. In 
vroegere tijden kwam de dertiende december overeen 
met de midwinternacht. Door kalenderwijzigingen in de 
loop van de eeuwen is het moment van de kortste dag op 
de kalender verschoven, hoewel het feest op 13 
december bleef staan. 
De traditie in Zweden is dat er vroeg in de morgen 
meisjes in witte kleding met een rode sjerp en met 
kaarsjes op hun hoofd het gezin en ouderen wekken en 
eten brengen. Daar worden dan ook speciale 
Lucialiedjes bij gezongen. Ook is het traditie dat elk dorp 
jaarlijks een eigen 'Lucia' kiest. Tijdens het Luciafeest 
worden er vaak lussekatter (gele safraanbroodjes) 
gegeten. (uit wikipedia) 
 

Ieder jaar staat er in de laatste schoolweek een 
kerstboom in de klas. Het zou mooi zijn als deze bomen 
in de kersttijd een plaatsje krijgen in een gezin. Zou jij 
graag vrijdag de 21e  na schooltijd een kerstboom 
meenemen naar huis, meld dat dan aan Gerlof of 
Eveline. 
 

Wie wil er in de adventsperiode één of meerdere keren 
muziek maken in de gang tijdens de binnenkomst van de 
leerlingen. Dit kunnen ouders zijn, ouders met kind, of 
kinderen. Graag doorgeven aan Alice of Eveline 
 

Sinds deze week is de bibliotheek weer helemaal op 
orde. 

7 december 2018 
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Alle klassen hebben een vaste uitleentijd met een vaste 
ouder, die de boeken inneemt, uitleent en alles weer 
terug zet in de kasten. Dat is een enorme klus. 
We willen de biebouders (Sabrina, Max, Madelon, Karin 
en Marieke) dan ook bedanken voor de vele uren 
uitzoek- en ordenwerk van de afgelopen weken! 
 
Om de schoolbibliotheek opgeruimd te houden willen we 
er met elkaar voor zorgen dat er buiten de uitleentijden 
geen kinderen op het podium bij de boeken zijn. 
Het komt regelmatig voor dat er tijdens het schoonmaken 
van de klassen op de vrijdagmiddag kinderen in de zaal 
spelen of boekjes lezen... dat is niet de bedoeling. Als we 
daar met elkaar om denken blijft het opgeruimd en prettig 
werken. 
 
Mocht u ook willen meedraaien in de schoolbibliotheek 
spreek dan eens een van de ouders of juf Betsie aan 
voor informatie.  
 

Klas drie kreeg twee keer Pietengym van klas 6. Dat was 
ontzettend leuk! 
We klommen over schuine banken en in het 
wandrek, sprongen over kasten, slingerden aan touwen, 
kropen door nauwe gangetjes en bezorgden vele pakjes 
in schoorstenen en manden. 
Klas zes hielp ons goed als het hoog of spannend was. 
De eerste keer was er een bekertje pepernoten en een 
mandarijn en na de tweede keer kregen we zelfs een 
Pietendiploma! We konden wel zien dat de zesde 
klassers die erg netjes geschreven hadden. We willen 
klas 6 erg bedanken voor deze leuke twee lessen! 
 

 

Alle klassen hebben genoten van het Sinterklaasfeest. 
Dank u wel Sinterklaas en dank jullie wel Pieten 

 
 

Wij heten Marshall Bailey van harte welkom in de 
kleuterklas van juf Dieuwke en juf Herma 
 

Op woensdagmorgen 12 december geef ik een openbare 
tekenles, herfstbladeren in pastelkrijt. 
Tekenvaardigheden zijn niet nodig, het zal in deze 
techniek altijd mooi worden. 
De les is van 8.45 u tot 10.00 uur, is kosteloos en een 
paar moeders bij wie ik nog in het krijt sta wegens een 
niet afgemaakte schildercursus zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. Graag wel even opgeven zodat ik weet 
voor hoeveel mensen ik de tafel moet dekken. 
Charlotte Luijerink  cmluijerink@telfort.nl 
 

Advents/kerstverhaal Christengemeenschap 
Tevens nodig ik U uit om 3e advent zondag 16 december, om 
16.00 uur, naar een advent/kerstverhaal te luisteren in het 
kerkje van de Christengemeenschap, 50 meter vanaf de school 
in de Catharinastraat 44. 
Kinderen vanaf 6 jaar zijn hartelijk welkom. Voor jongere 
kinderen is het een te moeilijk verhaal. Er is een warm sapje, 
wat muziek, brandende kaarsjes in de boom en een mooi 
verhaal. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
Vriendelijke groet, Charlotte Luijerink  cmluijerink@telfort.nl 
 

Kerst met de zandtovenaar 
Kerst met de Zandtovenaar is een kerstspecial van de publieke 
omroep (50 minuten), waarin het bijzondere kerstverhaal wordt 
uitgebeeld met verschillende vormen van zand- en lichtkunst. 
Meppel is een gastvrije stad. Daarom zijn er -naast de 
zandtovenaar zelf- verschillende optredens van bekende 
artiesten, performances van jonge talenten en als klap op de 
vuurpijl: een grote lichtshow. Al met al, een geweldige 
belevenis voor jonge Meppelers om bij aanwezig te zijn. De 
opnames van het televisie evenement Kerst met de 
Zandtovenaar worden gemaakt vanaf het Kerkplein in Meppel. 
Dit gaat gebeuren op donderdag 13 december.  
Verder is het belangrijk om te weten:  
- Het evenement is gratis om te bezoeken  
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- VOL=VOL wees op tijd op het Kerkplein. Op het plein bij de 
Wheem is het mogelijk om het evenement te volgen op een 
groot scherm  
- De show begint om 19:00 uur  
 

  
 
Uitzending op televisie  

Voel je je gelukkiger thuis op de bank dan op het plein? Voor 
diegene is het goed om te weten dat, na de opnames op 13 
december, het evenement op televisie uitgezonden wordt op de 
volgende momenten:  
• • 22 december : 19.25 uur ZAPP  
• • 23 december : 16.45 uur ZAPP  
• • 25 december : 12.15 uur NPO1  
• • 26 december : 14.35 uur ZAPP  
 

Dieuwke Sansa en Robbin 
Helge  Linde en Lieke 
Klas 1  Mace 
Klas 2  Nine en Senne 
Klas 3  Cachelle 
Klas 4  Jip 
Klas 5  Taco 
Klas 6  Nell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


