
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jij bent het licht voor de wereld 
 (uit: Trefwoord) 

 

Eerste kaars, geef je licht, 

als een ster die helder straalt. 

Tweede kaars, geef je licht, 

aan wie in het donker dwaalt. 

Derde kaars, geef je licht, 

aan wie niemand anders ziet. 

Vierde kaars, geef je licht, 

aan wie huilt om veel verdriet. 

 

Grote kaars, geef je licht, 

laat ons zo het kerstkind zien. 

Jij bent het licht voor de wereld. 

Licht. Licht. Licht. Licht. Licht. 
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Kerstvakantie  

Het is een bizarre tijd en wij vinden het ontzettend jammer dat wij 

onze deuren voor reguliere opvang en school moeten sluiten. Wij 

hadden allemaal leuke activiteiten op het programma staan. Bij 

PlusKinderopvang zullen wij deze activiteiten gaan aanbieden 

aan de kinderen die in de kerstvakantie bij de noodopvang 

komen. 

Rond 12.00 uur vandaag ontvangen de ouders van de kinderen 

van de basisschool een link om thuis de digitale kerstviering te 

bekijken. De liturgie die hierbij hoort is eerder deze week al 

meegegeven.  

 

De kerstvakantie zal er voor iedereen anders gaan uitzien, dan wij 

gewend zijn.  

Maar wij wensen voor iedereen 

fijne feestdagen en een gezond 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragenlijsten voor ouders  

Graag willen wij als school en stichting de mening van de ouders 

weten over de kwaliteit van onze school. We sturen hiervoor per 

mail op maandag 4 januari 2021 een digitale vragenlijst. 

Deze vragenlijst wordt per gezin 1 keer verstuurd en wij vragen u 

om deze zorgvuldig in te vullen, zodat wij de kwaliteit kunnen 

verbeteren. Wij laten u uiteraard weten wat de uitkomst is. 



Vragenlijsten voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 

Graag willen wij als school en stichting ook weten of de kinderen 

tevreden zijn en zich veilig voelen. Als de kinderen weer op school 

zijn wordt de vragenlijst door de kinderen digitaal ingevuld. Ook 

hier laten we weten wat de uitkomst is. 

 

Schoolfruit 

  

Levering week 2: is nog niet bekend gemaakt. De levering is op 

dinsdag. We hebben het vanaf woensdag in de klassen liggen. 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 1 t/m 3 (4 t/m 22 januari): Horen 

Inhoud: Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en kritisch 

luisteren; dovenmansoren of een gewillig oor.  

Bijbel: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus in de tempel 

(Lucas 2, 41); De splinter en de balk (Matteüs 7, 1); Luisteren naar 

valse profeten (Lucas 11, 44); Huis op de rots (Lucas 6); Parel en 

schat in de akker (Matteüs 13, 45).  

 

 
Verschoonruimte 

Ondanks dat wij alleen geopend zijn voor noodopvang. Zitten wij in de tussentijd niet 

stil. In de kerstvakantie wordt de vloer van onze verschoonruimte tussen de 

babygroep en dreumesgroep vernieuwd. Dit wordt gedaan op woensdag 23 en 

donderdag 24 december. Wij bieden op deze twee dagen noodopvang aan in de 

dreumesgroep. De babygroep zal deze dagen niet worden gebruikt. 


