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Kerstfeest 
Op donderdag 20 december is ons jaarlijkse kerstdiner. U heeft van de leerkracht of via uw 
zoon of dochter al gehoord dat iedereen een gerechtje of drinken meeneemt. 
Om 17.45 uur gaan de deuren open en kunnen de kinderen en ouders met het eten naar de 
groepen gaan. Om 18.00 uur start het kerstdiner in de klas. Er zijn ouders die helpen 
serveren.  
De andere ouders kunnen buiten op het schoolplein bij de vuurkorf genieten van een hapje 
en drankje, aangeboden en verzorgd door de leden van de Ouderraad. 
Om 19.00 uur is het kerstdiner afgelopen en kunnen de kinderen opgehaald worden bij hun 
klaslokaal.  

                                                                      
 
Op vrijdag 21 december is de kerstviering in de kerk. Deze start om 11.00 uur. U en alle 
andere belangstellenden zijn van harte welkom. 
Na deze viering gaan alle kinderen mee naar school en halen daar hun spullen op. 
Om 12.00 uur komen ze naar buiten en begint de Kerstvakantie! 

                                   

Vervanging tijdens ziekte 
Helaas hebben wij ook te maken met leerkrachten die ziek zijn. 
Juf Monique wordt in januari geopereerd en hoop snel te revalideren en dan te kunnen 
komen werken. Tot die tijd wordt zij vervangen door juf Gosia. 
Juf Astrid is ongelukkig gevallen in haar klaslokaal. Zij is uitgegleden en heeft haar pols 
gebroken. Zij heeft donderdag weer gewerkt! Daar zijn we heel blij mee. 
Juf Jolien is ziek. Juf Inge heeft haar voor een deel vervangen, net zoals juf Karin. Op 
donderdag is groep 4 verdeeld. 
Vrijdag is groep 8 ook verdeeld omdat juf Jolien daar op vrijdag werkt. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFy96BwJ_fAhUMGewKHQBNBCMQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/nl/photos/kerstmis/?&psig=AOvVaw1ndKVKvH1DLM_0g662NW9R&ust=1544883025398588
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Voor het verdelen is er ook werkt te verzetten. Er moet een programma zijn voor de kinderen 
en de materialen die ze nodig hebben, moeten verzameld worden. 
Dus van de leerkrachten die er zijn, is er extra inzet nodig. 
Allemaal hartelijk bedankt voor die inzet. 
Zo is het (nog) niet nodig geweest om kinderen naar huis te sturen. 
 

Kleuters 
 

           

 
 
 
 
Nu de sint weer is vertrokken naar Spanje hebben wij ook onze klassen in de kerstsfeer 
gebracht. De kerstboom is opgezet m.b.v. de leerlingen van groep 8. In de klas maken we 
kerstbomen en allerlei andere kerstdecoraties. Ook zijn we natuurlijk hard aan het oefenen 
voor het lied dat we tijdens de kerstviering in de kerk gaan zingen.  
We werken nu ook over de post, alle kinderen hebben een kaart gemaakt en een envelop 
gevouwen…. Deze kunt u thuis verwachten. 
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Zijn er nog vaders die tijdens het kerst diner ober willen zijn? Opgeven bij de leerkrachten 
s.v.p. 
 
 

Groep 8 
 
De kerstvakantie is bijna in zicht. We kunnen terugkijken op een drukke, maar gezellige 
periode waarin hard gewerkt is.  
De afsluiting van IPC was een succes! Leuk dat er zoveel ouders waren. Hopelijk bent u 
aangespoord om gezond te leven om zo lang mogelijk fit te blijven! 
Ook het schaatsen afgelopen week was erg gezellig, de kinderen hebben op een sportieve 
manier veel plezier met elkaar beleefd. 
In de klas hebben we de laatste periode extra aandacht besteed aan werkwoordspelling. Dit 
blijft voor veel kinderen moeilijk. Dus blijven oefenen! De kinderen kunnen via Google 
zoekopdracht 'werkwoorden oefenen' , op allerlei oefensites komen om extra te oefenen. Na 
de kerstvakantie komt het ook weer veel in het lesprogramma terug.  
Komende week gaan we ons richten op de activiteiten rondom kerst en hebben wij een 
aantal technieklessen van de Maak-o-theek. We gaan onderzoeken hoe een vliegtuigje het 
langst in de lucht kan blijven. 
Dinsdag gaan we weer naar het Delfland College, we vertrekken om 8.15 uur vanaf school. 
De moeder van Sem zal meefietsen. 
En... Ik ben natuurlijk op zoek naar obers voor het kerstdiner. U kunt zich via uw kind 
opgeven of mij een Digiduif bericht of mailtje sturen.  
Voor nu alvast een fijne kerstdagen en een gezond en spetterend nieuwjaar! 
Groetjes Yasmina 
 
 

Schoolfoto’s 
Wilt u het fotogeld en/of de foto’s mee naar school geven als dat nog niet gebeurd is? 
A.s. maandag 17 december is de laatste inleverdag. 
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Theaterlezen 
A.s. maandag is de afsluiting van het theaterlezen van groep 5. Er zijn 6 kinderen die in de 
afgelopen weken heel goed hebben geoefend. 
Ze gaan laten horen hoe goed ze geworden zijn. Ouders en andere mensen zijn van harte 
welkom vanaf 14.15 uur in de Vindplaats. 
 

Lessen Nederlands voor volwassenen 
Op woensdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur worden er Nederlandse lessen gegeven voor 
volwassenen. Het maakt niet uit welk niveau er nodig is, de docente kan een heleboel aan. 
Heeft u hier interesse voor, of weet u iemand voor wie het zinvol is, laat het weten bij juf 
Marja of ga gewoon op woensdag even langs! 
 
 
  
Uit de groepen- zie onze site! 
                               onze Facebookpagina 
 

Kalender       
Maandag 17 december:   afsluiting theaterlezen om 14.15 uur in de Vindplaats 
                                         inleveren foto geld of foto’s 
Dinsdag 18 december:     OR vergadering om 20.00 uur 
Donderdag 19 december: kerstdiner op school 
Vrijdag 20 december:       11.00 uur kerstviering in de kerk 
                                         12.00 uur Kinderen vrij, start van de Kerstvakantie 
 
 
 

                                     
 
Maandag 7 januari: start in het nieuwe kalenderjaar! 
 

Musical De Kerstgeest Gekidnapt  

zondagmiddag 16 december in het Cultuurlab!  
 
Aanstaande zondag middag 16 december is het zover. Kinderen gaan schitteren in de 
Musical. Een productie waar we 10 weken zo hard aan hebben gewerkt! De voorstelling is in 
het Cultuurlab, begint om 4 uur precies en duurt ongeveer 20 minuten. De zaal is open om 
kwart voor 4. 

http://www.cornelismusius.nl/
https://www.facebook.com/pages/Cornelis-Musiusschool/799581633432400?fref=ts
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV68nQvp_fAhUIjqQKHYEZAtAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.oosnaer.nl/nieuws/zalig-kerstmis-en-een-gelukkig-nieuwjaar/&psig=AOvVaw39TyHK_oGCuE-Li0SK7u_Q&ust=1544882687771336
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De toegang is voor iedereen gratis! Niet alleen (groot)ouders, zussen en broers van de 
spelers van de Cornelis Musius-school en van de Oostpoort-school zijn van harte welkom, 
maar ook klasgenoten vrienden, buren etc.  
En blijf na afloop vooral nog even gezellig napraten, onder het genot van een drankje. Dat 
drankje is niet gratis, maar ook niet duur. 
 
Adres: Brabantse Turfmarkt 9, 2611 CK Delft 
 

Berichten van anderen 

Kerst in de Sacramentskerk  

Kerstmis is een feest met veel tradities. Daarom is er natuurlijk ook dit jaar weer een 

kerstfamilieviering in de Sacramentskerk. De viering is op maandag 24 december en begint 

om 19.00 uur.  

Er komt dit jaar een herder met een heel bijzonder verhaal. De kinderen 

mogen samen met hem op zoek naar het pasgeboren kindje in de stal.  

Pastor Elma Beerends zal in deze viering voorgaan en het gelegenheidskoor 

o.l.v. Sonja Nowee zingt. Kinderen die het leuk vinden om mee te zingen in 

het koor zijn van harte welkom. Kom dan een beetje vroeger naar de kerk.  

Na de herders gaan er natuurlijk nog meer mensen bij Jezus op bezoek in de stal. Op  6 

januari 2019 is het feest van Driekoningen en horen we tijdens de kinderwoorddienst over 

deze bijzondere bezoekers in de stal. Deze viering begint om 9.30 uur.  

Wij kijken er naar uit, jullie ook?  

Angela, Miranda, Anna, Marlou en Thea  

P.S. Voor vragen over het koor of iets anders, kun je natuurlijk altijd een mailtje sturen naar 

gezinsvieringen.sacramentskerk@rkdelft.nl  
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