
 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

Nu het thema kunst is afgesloten met een drukbezochte tentoonstelling, gaat het in 

groep Oranje natuurlijk over Sinterklaas. De kinderen vonden in de speeltuin pakjes 

die van de stoomboot waren afgewaaid. Omdat er elke dag gekeken wordt naar 

het sinterklaasjournaal zijn de kinderen goed op de hoogte van alles wat er speelt. 

Dus werd er ook meegeholpen om inpakpapier te maken voor de Sint. De kinderen 

zijn ook naar het huis van Sinterklaas geweest in het Catharijneconvent in Utrecht, 

dat was een prachtig uitje!  

In groep 3 was het thema bouwen. Intussen werd er ook al dansles 

gegeven in het thema Sint. Ook komen er regelmatig ouders of 

opa’s of oma’s vertellen over hun hobby of hun werk. Ook groep 3 

ging naar het huis van Sinterklaas – spannend! Al een aantal 

weken werken we in bijna alle groepen met instructie op 

aanvraag of de doelendeur. De kinderen geven adhv leerdoelen 

aan of ze nog vaker moeten oefenen en/of ze de komende tijd 

aan dit doel willen werken. 

Groep 4 is ook druk met de Sint. De klas is al helemaal 

in de sfeer met een haard en heel veel knutsels!  

In groep 5 waren de kinderen druk met de leskist over 

het weer; de kinderen deden buiten en binnen 

experimenten. Van de week mochten de kinderen een 

clinic padel volgen, een racketsport met veel 

kenmerken van squash en tennis.     

Drukke tijden in 

groep 6-7: lootjes trekken, voorleeswedstrijd, 

mediamasters en binnenkort een clinic grav 

maga én padel. De MediaMasters Game is 

een gratis, crossmediaal spel voor in de klas 

en thuis. Spelenderwijs maken leerlingen 

kennis met de kansen en de gevaren van 

media. De Game is een onderdeel van 

MediaMasters en de afgelopen editie werd gespeeld tijdens de Week van de 

Mediawijsheid van 17 t/m 24 november 2017. Groep 6-7 is 144e geworden, knappe 

prestatie! 
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In groep 7-8 is de opbrengst van de Actie Kinderpostzegels bekend gemaakt; maar 

liefst €3493,73 is er verkocht! Ook groep 7-8 deed mee aan de 

mediamasters. De afgelopen weken is er in groep 7/8 op allerlei 

manieren gewerkt aan een eigen doel. De meeste leerlingen 

hebben dat doel behaald. Daarom kregen ze als beloning 

lekkere brownies van de juf. Op de ramen verschijnen gezellige 

decemberhuisjes, de Sintsfeer begint al goed te komen, de 

lootjes zijn getrokken. Daarom ter onderbreking een clinic grav 

maga en padel. 

 

Leerlingraad 

De leerlingraad is bij elkaar gekomen; we hebben 

gekozen voor wisselend voorzitterschap en een 

wisselende secretaris. Ook is er een ideeënbusje gemaakt; 

die staat op het podium en kinderen kunnen hun ideeën 

erin doen. Op 10 januari komen we weer bij elkaar en is 

de aftrap van eco-schools. Er zijn inmiddels 3 ouders die 

zich hebben aangemeld voor het eco-team.  

Studiedag 

De afgelopen periode is er weer een hoop gebeurd op het gebied van Dalton.  

Wij hebben tijdens de studiedag van 29 november, ter voorbereiding op de visitatie 

in februari, concreet gemaakt wat er n.a.v. de pijlers te zien is op leerling-, leraar-, en 

schoolniveau.  

Ook de doorgaande lijn is weer aangescherpt. Zo gebruiken we in de groepen 1 t/m 

4 en 5 t/m 8 dezelfde dagritmekaarten, is het opzoekboek in alle groepen zichtbaar, 

zijn de in het verleden gemaakte afspraken verhelderd en hebben we de definitie 

van en de visie op het keuzewerk opnieuw geformuleerd.  

Binnen de school werken we hard aan het zichtbaar maken van de verschillende 

pijlers. Elke groep is verantwoordelijk voor één pijler.  De komende tijd zal dit in de 

school te zien zijn.  

De leerlingraad komt geregeld bij elkaar om te praten over daltonzaken. Er wordt 

geluisterd naar de ideeën die zij hebben over het verbeteren van de school. 

Sinterklaas 2017 

Ook dit jaar is de Sint weer bij ons op school gekomen. Hij kwam met veel toeters en 

bellen bij ons op het plein. Hij is in een echte brandweerauto naar school gekomen! 

Het was een heel spektakel. 

De groepen 1 tm 4 hebben een prachtig optreden gegeven aan de Sint. Ze waren 

lekker aan het swingen op de pepernotendans! Daarna werden ze nog verwend 

door de Sint met een leuk kado! 



Groep 5 tm 8 heeft een gezellige ochtend gehad met prachtige surprises en 

gedichten! Zij hebben een klassenkado gekregen van de Sint. 

Het was een geslaagd feest! Veel dank aan alle ouders die ons hierbij hebben 

geholpen. 

Kerst  

Kerstviering 

De Kerstviering is op donderdag 21 

december. In de ochtend hebben wij een 

viering in de Kerk. 

We lopen gezamenlijk met de kinderen 

naar de kerk. Iedereen is van harte welkom.  

We verzoeken u om op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan.  

De viering begint om 9.30 uur. Vanaf 9.15 uur kunt u naar binnen.  

We hebben een continurooster. Alle kinderen zijn ‘s middags vanaf 14.00 vrij. 

Kerstdiner 

In de avond hebben we weer ons jaarlijks kerstdiner. 

Het diner begint om 17.30 uur. De deur gaat om 17.20 uur open 

- Groepen 1/2: 17.30-18.30 uur 

- Groepen 3 en 4: 17.30-18.40 uur 

- Groepen 5, 6-7 en 7-8: 17.30-18.50 uur 

Voor het kerstdiner hebben de kinderen een dinerlijst per groep samengesteld. De 

dinerlijsten hangen vanaf vrijdag 15 december a.s. bij de deur van de klas zodat u 

zich kunt intekenen samen met uw kind.   

U kunt het eten voor het begin van de kerstavond meenemen.  

Kerstborrel voor ouders 

Ook dit jaar organiseren wij donderdagavond 21 december, vanaf 17.30 uur een 

kerstborrel voor de ouders. Het is altijd een gezellig samenzijn. Wij nodigen u van 

harte uit hierbij aanwezig te zijn.  

De kerstcommissie 

Ilse, Liesbeth, Muriëlle en Judith (ouders van de 

oudervereniging) 

Charlotte en Peter (leerkrachten) 

 

 



Belangrijke data 

11 en 13 december Definitieve adviesgesprekken groep 8 

12 december Mogelijke landelijke staking (meer 

informatie volgt 7 december) 

13 december Facultatieve gesprekken groep 3 -7 

21 december Kerstviering, continurooster tot 14.00 u 

 Kerstmaaltijd 17.30 – 19.00 

22 december Groep 1-8 om 12.00 u uit 

23 december t/m  7 januari kerstvakantie 

Week van 15 januari luizencontrole 

16 januari Info 5 

 

Decemberactie Stichting Leergeld Houten 
De duurste maand van het jaar komt er weer aan! 
Voor ouders met kinderen soms een lastige tijd! 
Daarom heeft Stichting Leergeld Houten nu voor álle kinderen met een U-pas 
een cadeaubon van 20 euro klaarliggen. Ouders kunnen dit voor hun kinderen van 0 t/m 17 
jaar aanvragen via de website: www.leergeldhouten.nl/ en 'doe een aanvraag'. 
Zo ligt er in december ook voor deze kinderen een cadeautje in de zak of onder de boom 
klaar. 
Ga naar de website of stuur een mailtje naar info@leergeldhouten.nl en vraag voor elk kind in 
jouw gezin die cadeaubon aan. Voor kinderen zonder U-pas, die door omstandigheden ook 
geen cadeautjes kunnen krijgen, vragen we van de ouders een toelichting. Leergeld werkt! 

Nieuws uit de parochie 

Kerst en advent 

De donkere dagen voor kerst naderen. Wij zien uit naar het feest van de geboorte van Jezus. 
De komende weken zijn er weer een aantal gezinsvieringen in de Katholieke Kerk aan de 
Loerikseweg in Houten.  

Advent 

Op de 1e zondag van de advent, zondag 3 december, is de gezinsviering met als thema ‘Vol 
verwachting’. Op deze zondag zal de eerste kaars van de adventskrans ontstoken worden. 

De viering start om 11.00u in de Katholieke Kerk aan de Loerikseweg. Het kinderkoor Zing-
Zang zal tijdens deze eucharistieviering zingen.  

Na de mis is het omgekeerde Sinterklaasfeest. Om 12.15 uur zal onder klokgelui en het 
zingen van Sinterklaasliederen Sinterklaas met zijn Pieten in de kerk worden ontvangen. Het 
kinderkoor zal Sinterklaasliedjes zingen. Sinterklaas zal de versierde schoenendozen voor 
de actie Schoenmaatjes van Edukans in ontvangst nemen. Meer informatie hierover is te 
vinden in het informatiemateriaal dat je van school hebt ontvangen of in het Open Venster.  

Kerstavond 



 ‘Goedemiddag, burgemeester! Wat is er? U ziet er een beetje bezorgd uit.’  
‘Tja Guusje, dat is een lang verhaal. Wacht, ik laat even wat drinken komen en dan vertel ik 
het je.’ 
Dan vertelt de burgemeester over de vraag of hij vluchtelingen op kan vangen. En  
hij zegt dat hij alles heeft bekeken, maar dat het eigenlijk nergens kan. Er is nergens een 
geschikt huis te vinden dat groot genoeg is. 
‘Ik vind het wel heel erg. Want voor veel van die mensen is het vijf voor 12. Ze kunnen 
nergens heen, en in hun land is het heel gevaarlijk.’ 
‘Nou, burgemeester, ik heb anders wel een oplossing…….’  

Wil je weten hoe dit kerstverhaal verder gaat? Kom dan op 24 december naar de 
kerstgezinsviering om 19.00u.  

Het thema van deze viering is ‘Je bent welkom’. We horen en zien een modern en eigentijds 
kerstspel én we horen het verhaal over de geboorte van Jezus. Het kinderkoor Zing Zang zal 
samen met ons mooie liederen zingen. Natuurlijk zingen we ook veel bekende liedjes. 

Voor deze viering is een plaatsbewijs nodig. 

Kindje wiegen 

Op 25 december om 13.00u is er Kindje wiegen in de kerk. Met alle peuters, kleuters en 
oudere kinderen gaan we op zoek naar het kerstkindje. We zullen een echte baby vinden in 
de kribbe in de kerk. We zingen met elkaar veel bekende kerstliedjes. Jullie mogen verkleed 
komen en nemen jullie een muziekinstrumentje mee?  

Voor deze viering is geen plaatsbewijs nodig. 

 

Plaats reservering Kerstvieringen 2017  

Gelet op de jaarlijkse belangstelling voor de Kerstvieringen in de parochiekerk te Houten, is 
het vanwege veiligheidsvoorschriften noodzakelijk vooraf plaatsen voor de vieringen te 
reserveren. Dit gebeurt door liturgieboekjes voor de vieringen uit te geven. Het gaat om alle 
vieringen op Kerstavond (24 december), die in de parochiekerk aan de Loerikseweg 
plaatsvinden. 

Voor de gezinsviering op Kerstavond 24 december kunt u op de volgende data 
liturgieboekjes kopen à €1,00:  

 Zondag 10 december, aansluitend op de viering van 11:00 uur (tot 12:45)  
 Zaterdag 16 december, aansluitend op de viering van 19:00 uur (tot 20:30)  
 Zondag 17 december, aansluitend op de viering van 11:00 uur (tot 12:45).  
 Alleen op maandag 18 t/m vrijdag 22 december kunt u van 9:00-11:30 uur en van 

13:30-15:30 uur op het parochiesecretariaat terecht voor plaats reservering voor de 
kerstnachtvieringen. 

 

 

 


