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Kerstfeest 
De voorbereidingen van het kerstfeest zijn in volle gang. De 
recepten zijn uitgewerkt, de boodschappenlijst ligt klaar, de 
kookspullen zijn schoongemaakt en de planningen worden gemaakt. 
Op school wordt ondertussen druk geoefend voor het kerstspel en er 
wordt veel gezongen. Tijdens de adventvieringen luisteren de 
kinderen naar de kerstverhalen uit de bijbel en zingen we liedjes 
met juf Mariël onder begeleiding van de gitaar. 
 
Donderdag 22 december gaan ouders onder schooltijd samen met de 
kinderen koken en bereiden het kerstdiner voor ’s avonds voor.  
 
Donderdagavond vieren we het kerstfeest. De viering is van 17.30 
tot ongeveer 18.00 uur, daarna gaan de kinderen naar de eigen klas 
voor het kerstdiner en is er voor ouders een samenkomst op het 
plein (bij slecht weer in de speelzaal). 
 
Goed om te weten: 

- Deze avond is alleen voor kinderen die op school zitten en voor hun eigen ouders. Gezien de 
beperkte ruimte geen grootouders, oudere broers of zussen of kinderen jonger dan 4 jaar. 

- Om 17.30 uur komen de kinderen vanuit de klas naar de hal. Zij gaan daar zitten op de banken en 
stoelen. Wanneer alle kinderen een plek hebben kunnen de ouders aansluiten op de nog lege 
stoelen of aansluitend staan achter de stoelen.  

- We hebben met de kinderen afgesproken dat er tijdens de viering niet geklapt wordt. 
 
De tijden op een rijtje: 
17.15-17.25 uur – naar binnen, naar de eigen klas – ouders wachten buiten 
17.30 uur – kinderen gaan met de leerkracht naar de hal  
               – ouders sluiten aan wanneer de kinderen zitten 
17.30-18.00 uur – kerstviering  
18.00-19.00 uur – kerstdiner voor de kinderen & hapjes en drinken voor de ouders op het plein 
18.50 uur – zingt groep 7/8 kerstliedjes voor de ouders 
19.00 uur – kunnen de kinderen uit de klas worden gehaald 
 

Groep 1/2  
Ook op de Paulusschool is het lerarentekort steeds meer voelbaar.  
In de periode vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie hebben we de groepen 1/2 samengevoegd 
vanwege het ziekteverlof van juf Kristina. Haar herstel heeft nog wat meer tijd nodig, maar de groep 
groeit verder met nieuwe kinderen die 4 jaar worden. Daar zijn we heel blij mee en daarom gaan we de 
twee groepen weer splitsen. 
Helaas is er geen invaller te vinden en hebben we, in overleg met het team, vandaag definitief besloten 
dat juf Edith tijdelijk groep 1/2B gaat begeleiden. De eerste drie weken zal Edith vrijwel fulltime voor 
de groep staan. Daarna hopen we intern te kunnen regelen dat er een tweede leerkracht een deel kan 
overnemen. Het streven is om maximaal twee leerkrachten voor de groep te hebben. 
Of dat in deze tijd een haalbaar streven is, zal in de toekomst blijken. 
 
Afwezigheid leerkracht 
Nog even op een rijtje wat we doen bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht: 

- we zoeken naar een leerkracht buiten de school die kan invallen 
- weten we een dag van tevoren dat een leerkracht afwezig is dan bestaat de mogelijkheid om een 

kunstdocent in te huren die in de school allerlei kunstactiviteiten met de groep gaat doen 



- we kijken of er intern iemand in de gelegenheid is om de groep helemaal of voor een deel (een 
deel van de groep of een deel van de dag) over te nemen 

- in het uiterste geval blijven de kinderen thuis en kunnen we via Parro informatie geven over wat 
de kinderen eventueel thuis kunnen doen 

à  het is van belang dat u voor de zekerheid ’s morgens Parro checkt 
We zijn echt blij dat we tot nu toe steeds alles zo hebben kunnen regelen dat er geen groepen thuis 
hoefden te blijven, mede dankzij de extra inzet van leerkrachten, onze LIO-studenten en pedagogisch 
medewerkers vanuit Bink. En vanzelfsprekend hopen we dat we dit zo vast kunnen houden. 
 

Bereikbaarheid Edith 
Wanneer ik voor de klas sta zal ik minder aanwezig kunnen zijn op het plein om de kinderen te 
ontvangen. Dit wordt overgenomen door andere leerkrachten en pedagogisch medewerkers. 
Vanzelfsprekend blijf ik graag met u in contact. Na schooltijd, om 14.15 uur, ben ik aanspreekbaar op 
het plein. Wilt u een afspraak maken dan kunt u het best mailen naar e.vanmeningen@atscholen.nl of 
een Parro bericht sturen.  
 

Parkeren 
In coronatijd, de tijd dat ouders niet in de school mochten komen, is de gewoonte ontstaan om kinderen 
die met de auto naar school werden gebracht, op de stoep af te zetten. Het mooie daarvan is dat de 
kinderen heel zelfstandig naar binnen gaan, zelf hun jas en tas ophangen en de klas in komen.  
We zien nu dat het ophalen ook steeds meer op deze manier gebeurt. 

Op de weg geeft dit helaas gevaarlijk situaties. De straat is smal, er ontstaat een file van wachtende 
auto’s, fietsers gaan op de stoep fietsen en dat geeft weer onveiligheid voor de kinderen die uit school 
komen. Gisteren een hele jonge leerling die de auto van de ouder aan zag komen rijden en daar naartoe 
wilde rennen. 

Bij deze het dwingende verzoek om de auto te parkeren in de parkeervakken en dan uw kind op te 
halen. Is er geen parkeerplaats, rijd dan nog even een extra rondje via de Gijsbrecht of kies al direct een 
parkeerplaats op de Leliestraat. Daar is meestal wel een plek. 

Helpt u alstublieft mee om de verkeersveiligheid rond de school zo optimaal mogelijk te laten zijn en 
daarbij ook rekening te houden met de omwonenden van de school?  

Agenda  
De IPC units na de kerstvakantie 

- Groep 1/2 Brrr… wat is het koud 
- Groep 3/4 Speelgoed (afronden)  
- Groep 5/6 Uitvindingen en machines 
- Groep 7/8 Nederland Waterland 

9, 13, 16, 20 december: Adventsvieringen 
21 december: groep 7/8 naar Aloysius 
                      groep 3/4 en 5/6 naar de Vituskerk 
22 december: Kerstviering 
23 december: alle kinderen om 12 uur uit 
24 december t/m 8 januari: Kerstvakantie 
9 januari: starten we weer 
25 januari: studiedag, alle kinderen vrij 
 
 
 
 


