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Morgen wordt in de groepen 4 t/m 8 aandacht besteed aan paarse vrijdag met één van onderstaande 
gastlessen. 
Een aantal gastdocenten levert een bijdrage met een online les voor de klas. 
De gastdocent begint de les door zichzelf in het kort voor te stellen en het onderwerp van zijn/haar les toe 
te lichten. Vervolgens wordt er over dit onderwerp een persoonlijk en vooral inspirerend verhaal vertelt 
wat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Vragen zoals “Wat betekent ‘jezelf zijn’ voor jou?” en 

“Welke rol heeft ‘jezelf zijn’ gespeeld in jouw leven/carrière?” zijn hierin verwerkt. Om de aandacht van de 
kinderen vast te houden gaat de gastdocent tussendoor een beweegoefening doen. Als de oefening klaar 
is, beantwoord de gastdocent vragen van kinderen. De les wordt afgesloten met een compliment aan de 
gastdocent vanuit hoofdmeester Jochem. Hij zal daarna ook de klas uitdagen om elkaar een compliment te 
geven. 
Paarse vrijdag past in ons programma van de Vreedzame School en het burgerschapsonderwijs. 

 
  

 

 

 
 

 

 

09:00 - 09:30 Wout Brama & Maud Roetgering (profvoetballers) 
09:30 - 10:00 Dennis Wiersma (Minister voor Onderwijs) 
10:00 - 10:30 Mike Verweij (sportjournalist Telegraaf) 
10:30 - 11:00 Kim Lammers (hockey-international) 

 
  

 
Maandag ontsteken we kerstverlichting en de eerste twee kaarsjes van de adventskrans. Hiermee komt de viering 

van de geboorte van Jezus dichterbij. 
 

Met alle kinderen van de school zingen we in de centrale hal. Bij het laatste refrein gaan alle lichtjes aan en kunnen 

we zien hoe mooi de school weer versierd is! Loop komende week gerust eens naar binnen om een kijkje te nemen 

in de centrale hal. 
 

Misschien heeft u het via de kinderen al gehoord, deze week zijn we op school gestart met onze jaarlijkse 
Kerstactie. De afgelopen twee jaar hebben we geld ingezameld voor een doel dichtbij. Daarom hebben we 
dit jaar in eerste instantie gekeken naar meer internationale doelen. Echter, omdat de nood juist ook dit 
jaar in Nederland erg hoog is en er steeds meer gezinnen in armoede leven (met grote gevolgen voor 
kinderen) hebben we wederom gekozen voor een doel in Nederland. 
We gaan geld inzamelen voor Stichting Armoedefonds. Deze stichting geeft financiële steun aan lokale 
organisaties die mensen in armoede helpen met o.a. voedsel, kleding, binnen- of buitenschoolse 
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Kerstdiner 2022 

activiteiten. Maar ook aan organisaties die helpen met huisvesting, zorg- of medische kosten en hulp bij 
administratie of directe noodhulp. Dingen die voor velen van ons zo vanzelfsprekend zijn, dat we er niet 
eens bij stilstaan. Kijk voor meer informatie op https://steun.armoedefonds.nl/ 

 

Samen met de kinderen is er gebrainstormd en iedere klas gaat op zijn eigen manier aan de slag om geld in 
te zamelen. Zo houden de groepen 7/8 bijvoorbeeld een "Santa Run" waarbij ze eerst sponsoren gaan 
werven om vervolgens verkleed (!) zoveel mogelijk rondjes te rennen. In groep 3 worden er Kerstkaarten 
gemaakt en wordt er een Kerstconcert gegeven. 

 

De kinderen zijn in ieder geval enorm enthousiast en we hopen op uw steun! 
 
 
 

 
Tijdens “Wijntje op het Pleintje” staat er een collectebus bij het uitgiftpunt (glühwein) en via een QR-code 

kunnen er digitale donaties gedaan worden. 
 

Het kerstdiner is woensdagvond 21 december 18.00 uur - 19.30 uur 
Woensdagavond 21 december is er van 18:00 uur tot 19:30 uur in iedere groep een gezellig, sfeervol kerstdiner voor 

de kinderen. Vanaf 17.45 uur kunnen de gerechten naar de klas worden gebracht. Ieder kind maakt iets (of neemt 

iets mee) voor deze avond. Om 19:30 uur mag u uw kind in de groep komen ophalen. 

Er komt een intekenlijst bij de klas van uw kind (groep 1 t/m 3), waarop u kunt invullen wat uw kind 

maakt/meeneemt. Wilt u niet te veel eten maken? Het is zonde als er eten overblijft. 

Bij de groepen 4 t/m 8 hangt ook een lijst. Die vullen de kinderen in overleg met de leerkracht in. 

Wilt u uw kind voor die avond een plastic tas met een bord, beker en bestek (voorzien van naam) meegeven? Het is 

niet de bedoeling dat er wegwerpservies en -bestek wordt meegegeven. De kinderen mogen het servies dinsdag 20 

december of woensdagmorgen meenemen. 

Groepen 7 
Wij vieren met zijn allen kerst! Kinderen allemaal in het hoofdgebouw, ouders op het 
plein! Voor de kinderen van de groepen 7 zijn 3 lokalen in kerstsfeer gebracht. 
7A van juf Zarife zit in het eerste lokaal naast de hoofdingang 
7B van meester Edgar zit in het tweede lokaal naast de hoofdingang 
7C van meester Laurent zit op de eerste etage, de gang links en dan het eerste lokaal rechts. 

 
Ophalen 
De kinderen die op de begane grond in de klas zitten, worden opgehaald bij de klassendeur. 
De kinderen die op de eerste etage zitten, zoeken beneden hun broertje of zusje op en vertrekken met hun ouder(s) 
naar huis. 
De kinderen uit groepen 4 en 5 die dan nog in de groep zitten (dus de kinderen die geen jonger broertje of zusje 
hebben) worden in de klas opgehaald. 
De kinderen uit groepen 6, 7 en 8 die geen broertje of zusje hebben op de begane grond spreken met een ouders 
een plek af op het plein. 

https://steun.armoedefonds.nl/


Wijntje op het pleintje 
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DONDERDAG 23 december start de kerstvakantie om 15.00 uur 
De kinderen zijn vrijdag 23 december vrij en worden maandag 9 januari weer met open armen ontvangen. 

 
Op donderdag 22 december, zal de kerstviering op school plaatsvinden. Dit jaar is er gekozen voor een 
ware musical! Wekenlang zijn leerlingen van groep 5 t/m 7 keihard aan het oefenen voor deze 
kerstmusical. In alle klassen worden de kerstliedjes geoefend en is er geknutseld voor het decor. 

 

De Kerstmusical “Herders, sta op!” 

Jozef en zijn hoogzwangere verloofde Maria maken een lange reis van 
Nazareth naar Bethlehem om zich daar in te laten schrijven. Jefta en Tamar, 
de eigenaars van grand café De herberg, ontvangen Jozef en Maria met 
open armen, maar hebben helaas geen slaapplek voor ze vrij. Gelukkig 
vinden ze uiteindelijk een knus plekje in ’t Schamel dak, een bijgebouwtje 

dat dienstdoet als stal. En maar net op tijd, want de bevalling is ophanden! 
Jozef is stikzenuwachtig. Het zal allemaal toch wel goed komen? 

 

 

 

Na 2 jaar afwezigheid, is het dan eindelijk weer zover: de oudercommissie 
organiseert voor alle ouders het traditionele ‘Wijntje op het pleintje’. 

Op woensdag 21 december tijdens het kerstdiner van de kinderen (tussen 
18.00 – 19.30 uur) is er tijd voor een gezellige samenkomst van de ouders in 
een gezellige kerstsfeer op het schoolplein. 
De oudercommissie zorgt voor heerlijke glühwein, warme choco en 
erwtensoep. Ook dit jaar weer de kans om te doneren voor het goede doel: 
het Armoedefonds. Bij de glühweinbar zal een collectebus staan en via een 
QR-code kunnen er digitale donaties gedaan worden. 
Wij proosten die avond op een mooie kerst, fijne vakantie en een goed begin 
van 2023. Wij hebben er zin in, tot dan! 

 
 
 

 

In de decembermaand krijgen wij altijd veel hulp bij het organiseren van zowel de Sinterklaas- als de 
kerstactiviteiten. Iedereen die een bijdrage levert / heeft geleverd aan de organisatie ervan willen wij hartelijk 
danken. Wees ervan overtuigd dat de kinderen ervan genoten hebben en dat het team uw hulp bijzonder 
waardeert! 

 

De volgende Klapper verschijnt donderdag 12 januari 2023 en verschijnt ook op www.st-michael.nl 
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http://www.st-michael.nl/

