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Sinterklaasfeest  
Maandag 5 december hopen wij Sinterklaas en zijn roetveegpieten te mogen begroeten op school. Tegen 
08.30 uur verwachten wij Sinterklaas en zijn knechten op school. Na een woord van welkom gaan wij met 
Sinterklaas en de kinderen naar het speellokaal. Wij vervolgen het programma met de groepen 1 t/m 4.  
 
Wilt u als ouders graag zien op welke wijze de leerlingen van de verschillende groepen Sinterklaas 
verrassen? Dan bent u welkom op vrijdag 2 december bij de maandsluiting. De groepen 1 tot en met 8 
laten dan aan elkaar zien welk liedje of optreden ze ingestudeerd hebben om aan Sinterklaas te 
presenteren. Ze vinden het leuk om dit aan de ouders te laten zien. We starten vrijdagmiddag met de 
maandsluiting om 13.15 uur. Om 14.00 uur kunt u eventueel aansluitend uw kind meenemen naar huis. 
 
De groepen 5 t/m 8 hebben op 5 december een eigen programma in hun groep. Dat geldt dus voor de 
groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8 apart. Natuurlijk zal een traktatie, verzorgd door de 
activiteitencommissie  niet ontbreken. ’s Middags is er voor alle groepen gewoon of aan de feestelijkheden 
aangepast lesprogramma. 
 

 
 
Verandering in de personele bezetting 
Vanaf 5 december verandert onze personele bezetting.  

Meester Hans gaat minder in het onderwijs werken door toenemende werkzaamheden in zijn andere baan. 

Meester Hans is vanaf 5 december nog maar 1 dag in de week aanwezig. We hebben in goed overleg 

gekozen voor de maandagen. 

Juf Sharina neemt vanaf 5 december haar zwangerschapsverlof op. Zij wordt alle donderdagen voor 

lesgeven aan groep 3 en 4 vervangen door juf Sandy Zwinselman. Juf Sandy is een groepsleerkracht met 

veel lesgevende ervaring in de doelgroep 3 en 4. De andere dag van juf Sharina gaat juf Sylly invullen op 

de woensdagen. Juf Sylly zal dan wisselend lesgeven aan de groepen 1 - 6 of RT werkzaamheden 

verrichten. 

 

 

Bijbelverhalen 

Week 47: 21 – 25 november Naar de overkant Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en Jozua 4:4-9  

Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder. Vanaf een hoge 

berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder leiding van Jozua steekt het volk de 

rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde land binnen. Na een reis van veertig jaar zijn de Israëlieten 

in het land waar ze thuis zullen zijn.  

Week 48: 28 november – 2 december Hoor je dat? Jesaja 6:1-13, 11:1-10 en 40:1-11  

Woorden kunnen verschil maken tussen wanhoop en hoop, tussen angst en vertrouwen. Dat laat de profeet 

Jesaja zien als hij de woorden van God overbrengt aan mensen. Deze week horen we over de roeping van 

Jesaja en over zijn visioenen van een nieuwe koning en een vredestijd.  

Week 49: 5 – 9 december Stel je voor Lucas 1:1-56 De priester Zacharias krijgt een onvoorstelbaar bericht 

van een engel: hij en zijn vrouw Elisabeth zullen een kind krijgen dat mensen terugbrengt bij God. 

Zacharias is sprakeloos. Ook Maria krijgt bezoek van een engel, zij wordt moeder van Gods eigen zoon. 

Maria gaat naar Elisabeth en zingt een lied over hoe God de wereld verandert.  

 

 



 
 
 

Week 50: 12 – 16 december Nu wordt alles anders Lucas 1:57-80 en Micha 5:1-4a  

Johannes de Doper, het kind van Zacharias en Elisabeth, wordt geboren. Meteen na zijn geboorte kan 

Zacharias weer praten en zingt hij een lied over hoe God zijn volk bevrijdt. In groep 5 t/m 8 lezen we ook uit 

de profetie van Micha, die vertelt dat ooit in Bethlehem een nieuwe koning geboren zal worden.  

Week 51: 19 – 23 december Kijk omhoog Lucas 2:1-20 en Mattheüs 2:1-12 Jezus wordt geboren in een 

stal in Bethlehem. Herders in het veld zijn de eersten die bij hem op bezoek mogen komen. Ook lezen we 

over wijzen uit het Oosten, die een ster volgen en zo bij Jezus komen om hem te aanbidden 

 

 

 
Huis van Vreugde acties 
Al jaren steunt de Prins Johan Friso school Huis van Vreugde. Voor de zomervakantie is Arjan Knoppert, in 
het verleden stagiaire op school, en nu teamlid van Huis van Vreugde langs geweest om de kinderen te 
vertellen over Huis van Vreugde.  
We willen graag onze najaar actie en doorlopende actie voorstellen waar u het hele jaar gebruik van kunt 
maken. Voor meer informatie over Huis van Vreugde kunt u kijken op huisvanvreugde.nl ook zijn we actief 
op facebook, tiktok en instagram. 
Appeltaartactie voor kindertehuis      
Het is weer herfst en dat betekent: Appeltaarttijd!! Wij bieden ze aan! Zelfgemaakte taarten met appels uit 
eigen boomgaard, volledig onbespoten. Puur natuur, dat is puur genieten, met een grote plus, want de 
opbrengst gaat volledig naar het kindertehuis van Huis van Vreugde in Zuid Afrika. Een grote taart met tien 
tot twaalf punten krijgt u al voor 10 euro, een kleinere met 5 tot 6 punten voor 5 euro. Wees er snel bij. 
Maandag besteld wordt donderdag bezorgd. Bestellen appeltaarten: 0522-441 554. 
Oud ijzer actie voor kindertehuis 
Elke Zaterdag tussen 11:00 en 16:00 is het mogelijk uw oud ijzer bij ons te brengen voor het Kindertehuis 
van Stichting Huis van Vreugde in Zuid-Afrika. Misschien heeft u nog wat metalen die u in de weg staan en 
die u wilt geven aan de kinderen. Vele kleintjes maken een groot project. Huis van Vreugde is kleinschalig 
met grote plannen, eerst in KwaZulu-Natal waar weinig middelen zijn maar veel mogelijkheden. Helpt u 
mee? Alle metalen en elektrische apparaten, behalve koelkasten en vriezers, zijn welkom! U kunt uw oud 
ijzer brengen aan de Commissieweg 13 in De Wijk. Bij een groter hoeveelheid oud ijzer kan er een 
afspraak gemaakt worden om het te laten halen. Voor meer informatie kijk op huisvanvreugde.nl of bel 
0522 441 554. 
 
 
Agenda 

28 november – 1 december 10 minutengesprekken 
28 november    11.00 uur Peutergymnastiek 
2 december    Maandsluiting. Presentatie Sinterklaasactiviteiten maandag a.s. 
5 december     Sinterklaasfeest vanaf 08.30 uur   
22 december    Kerstviering in de kerk te Berghuizen. Aanvang 19.00 uur. 
     Na de viering drinken en traktatie door de AC   
23 december    Kerstontbijt. De leerlingen zijn vervolgens om 12 uur vrij 

  De AC regelt samen met ouders dit ontbijt 
Kerstvakantie    Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari. 
9 januari 2023   School begint weer om 08.30 uur 
9 januari    Peutergymnastiek 
 
De hele maand december mogen de leerlingen op bepaalde tijden gratis zwemmen in de Dolfijn te 
Hoogeveen. Ze krijgen hiervoor binnenkort een kaartje mee. Zie bijlage 


