
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Kerstviering 

Vanwege de richtlijnen kunnen we het kerstfeest op donderdag 23 december helaas niet in de kerk 

vieren. Dit jaar vieren wij daarom op donderdag 23 december het kerstfeest overdag in de eigen klas. 

Voor deze viering vragen wij om de kinderen een lege beker mee te geven voorzien van naam. 

Tijdens de fruitpauze krijgen de kinderen iets lekkers en wat te drinken. Wilt u zelf zorgen voor fruit, 

de lunch en drinken voor de middag. Uw kind mag deze dag feestelijk gekleed op school komen. 

 
Advent en Kerst 

In de klas hebben wij de kerstbomen weer staan. Ook hebben wij in iedere klas vier adventskaarsen 

die wij ‘s ochtends laten branden. Zondag 28 november was 1e advent, zondag 5 december 2e 

advent, komende zondag 12 december 3e advent en zondag 19 december 4e advent.  

Wat is het gezellig op school. Wij zijn op weg naar Kerst. 

 

De Advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent 

komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden 

christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. 

 

Het lied wat wij in de bovenbouw zingen uit Trefwoord https://www.trefwoord.nl/ :  

 

Adventslied: Jij bent licht voor de wereld 
 

1. 
Eerste kaars, geef je licht 

als een ster die helder straalt.  
Jij bent licht voor de wereld.  

Licht. 
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2. 
Tweede kaars, geef je licht 

aan wie in het donker dwaalt. 
Eerste kaars, geef je licht, 

als een ster die helder straalt. 
Jij bent licht voor de wereld. 

Licht. Licht. 
3. 

Derde kaars, geef je licht 
aan wie niemand anders ziet. 

Tweede kaars, geef je licht 
aan wie in het donker dwaalt. 

Eerste kaars, geef je licht, 
als een ster die helder straalt. 
Jij bent licht voor de wereld. 

Licht. Licht. Licht. 
4.  

Vierde kaars, geef je licht 
aan wie huilt om veel verdriet. 

Derde kaars, geef je licht 
aan wie niemand anders ziet. 

Tweede kaars, geef je licht 
aan wie in het donker dwaalt. 

Eerste kaars, geef je licht, 
als een ster die helder straalt. 
Jij bent licht voor de wereld. 

Licht. Licht. Licht. Licht. 
5. 

Grote kaars, geef je licht, 
laat ons zo het Kerstkind zien. 
Jij bent licht voor de wereld. 

Licht. Licht. Licht. Licht. Licht. 
 

 

Renovatieplannen hoofdgebouw Stadskwartier 

In de Meppeler Courant krant van afgelopen woensdag heeft u kunnen lezen dat het hoofdgebouw 

van onze school aan een nieuwbouw vervangende renovatie toe is. Het dak moet worden vervangen, 

we willen het gebouw duurzamer maken en moderniseren.  

Hoe de renovatie precies gaat verlopen is nog niet helemaal duidelijk. Wij zijn hierover in gesprek 

met de gemeente.  

Wij zijn nog druk bezig met de plannen. Onze MR is hierbij betrokken. 

Wij houden u op de hoogte. 

 

Dringend verzoek vanuit de AC 

Beste ouders en verzorgers,  

 

Afgelopen week zijn de herinneringen voor de vrijwillige ouderbijdrage aan de leerlingen 

meegegeven.  

 



Wij willen de ouders welke een herinnering hebben ontvangen vriendelijk verzoeken de vrijwillige 

ouderbijdrage nog te voldoen, indien dit mogelijk is.  

Wij maken per jaar een begroting voor alle activiteiten. Helaas hebben wij tot nu toe van zo weinig 

ouders de bijdrage ontvangen dat wij niet alle geplande activiteiten voor dit schooljaar kunnen 

organiseren.  

 

In het weeknieuws van week 7 hebben wij een uitgebreide verantwoording gepubliceerd.  

Hierbij nog een kort overzicht van alle activiteiten welke wij organiseren van de ouderbijdrage.  

 

- Luizencapes en rapportmappen  

- Elke leraar en onderwijsassistent budget voor aankopen per klas  

- Kleuterfeest 

- Bijdrage schoolreis en kamp €5,00 per leerling  

- €2,00 per leerling voor een klassenactiviteit  

- Acties verkeerscommissie  

- Koningsspelen  

- Kinderboekenweek  

- Sinterklaasfeest 

- Kerstviering  

- Paasviering  

- Avondvierdaagse catering  

- Musical en bijdrage wadlopen groep 8  

Zoals u kunt lezen besteden wij uw vrijwillige ouderbijdrage zeer zorgvuldig. Wij hopen uw 

vertrouwen ook dit jaar weer te mogen ontvangen. Dan kunnen wij al deze mooie activiteiten voor 

uw kind en school blijven organiseren.  

 

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, kunt u ons een e-mail sturen op 

acstadskwartier@gmail.com.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

De activiteitencommissie 

 

Schoolfruit 

Volgende week ontvangen we watermeloenen, appels en sinaasappels.  

Voor ouderinformatie: 
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/Actions/Newsletter.aspx?messageid=29434&customerid=611743&password=enc_3233

347054437141566B4831_enc 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 50 en 51 (13 t/m 24 december): Verrassend  

Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het 

betekent om elkaar te kunnen verrassen.  

Bijbel: Het geboorteverhaal Jezus (Lucas 1 en 2). 
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Sinterklaas 
Sinterklaas is weer geweest! Wat is dat toch altijd een leuke en spannende tijd. De kinderen hebben 
zich goed vermaakt met een pietengym, pepernoten eten, schoentje zetten en natuurlijk het 
groepscadeau uitpakken. Dank u wel sinterklaas, tot volgend jaar!  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Haalmoment peutergroep  
We merken dat het haalmoment op de woensdag en vrijdag erg onrustig verloopt op de 
peutergroep. Wij willen u daarom vragen om uw kind op te halen bij de buitendeur van de 
peutergroep om 12.15 (gelieve niet eerder). De peuters gaan rond 11.30 aan tafel om een broodje te 
eten, op deze manier hebben de peuterjuffen de tijd om met de kinderen het eetmoment af te 
sluiten, te verschonen en de jassen/schoenen aan te doen. Wilt u er ook aan denken om geen 
broertjes/zusjes die op school zitten naar binnen te sturen?  Op deze manier behouden we de rust 

voor de kinderen die (nog) niet opgehaald worden. Vriendelijk bedankt 😊 

Agenda november / december 2021  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 
 

Donderdag 23 december   Kerstviering 

 

Vrijdag 24 december is iedereen om 12.00 uur vrij en start de kerstvakantie. 

Maandag 27 t/m vrijdag 7 januari kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/

