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Agenda 

Maandag 28 november 1ste Adventsviering 

Maandag 5 december Sinterklaas  

Dinsdag 6 december 2e Adventsviering 

 

Nieuws van de directie 
Normen en Waarden 
Op onze website is het document ‘Normen en Waarden’ geplaatst. 
Het ‘Protocol Sociale Media’ is onderdeel van dit document. 
https://www.diedeldoorn.nl/onze-school/schooldocumenten/normen-en-waarden  
 
Advent 
Gisteren, zondag 27 november is de Advent periode begonnen. Vier weken om naar 
Kerstmis toe te leven. Een tijd van verlangen, uitzicht en hoop. 
Op school hebben we deze eerste Advent vanmorgen gevierd tijdens een gezamenlijke 
viering in de speelzaal.  
Midden in het duister van het seizoen en de somberheid in de wereld is de Advent een 
cadeau. Vier kaarsen om verlangen, en hoop in het licht te zetten. Elke week met een 
kaarsje erbij. In het advents- kerstproject van dit jaar hebben we ervoor gekozen om naast 
het licht en de groene krans ook het symbool van de trommel een belangrijke plaats te 
geven.  
In het verhaal dat in de adventsvieringen en in de kerstviering verteld wordt: ‘Angelino en de 
drie Koningen’, staat de trommel symbool als de brenger van het "goede" nieuws. Door dit 
verhaal willen we de kinderen laten ervaren dat als je goed luistert en goed om je heen kijkt, 
dat God altijd wil wonen bij "gewone" mensen. Mensen die je in het voorbijgaan niet ziet 
staan. 
De kinderen horen de verhalen in de klas en tijdens de gezamenlijke vieringen en zingen we 
samen de liedjes.  
 
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint.... 
Maandag 5 december komt Sinterklaas onze school bezoeken. Vanaf 8.15 uur kunnen alle 
leerlingen en ouders zich verzamelen op het plein aan de voorkant van de school. Jongere 
broertjes en zusjes die nog niet op school zitten zijn ook van harte welkom en mogen met de 
ouders/ verzorgers om 8.45 uur even naar binnen om Sinterklaas een handje te geven. Dit 
geldt ook voor de peuterspeelzaal. 
Alvast veel plezier iedereen!   
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Actie schoenmaatjes 
Graag vragen we uw aandacht voor de actie schoenmaatjes. 
Deze actie is van Edukans, waar wij jaarlijks onze medewerking aan verlenen.  
Het doel is om leeftijdsgenootjes die leven in moeilijke  omstandigheden een 
kans te bieden met bruikbare artikelen, die voor ons zo vanzelfsprekend zijn. 
Alle kinderen hebben vandaag een folder meegekregen waarin beschreven 
staat hoe de actie werkt.  
Dit is een vrijwillige actie, waarbij u samen met uw zoon of dochter een schoenendoos mag 
vullen.  
Echter is wel de vraag om het bedrag  voor het verzenden van de dozen zelf bij te dragen, 
middels het formulier wat aan de folder vastzit. Deze kunt u samen met de doos inleveren bij 
de leerkracht.  
Wilt u de schoenendozen uiterlijk 16 december meegeven aan uw zoon of dochter, dan 
worden ze op tijd verstuurd.  
Alvast veel plezier met het vullen van de dozen en heel erg bedankt, ook namens alle 
kinderen die de dozen in ontvangst nemen! 

 
Jarigen 
Groep 3: 02-12 Jayden Bouwmeester 

Groep 7/8: 01-12 Lieke Holwarda, 03-12 Stijn ter Stege 
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 Trefwoord 2016-2017 afl. 2 thema Kinderen van goede wil / onderwijsbureau Meppel/AW 

 

Kinderen van goede wil 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 2, thema 2 

In de week van 5 t.m. 23 december staat in de methode Trefwoord het thema “Kinderen van goede wil” 

centraal. Het is ook weer de periode van het jaar dat we uitkijken naar kerstmis. 

 

Op de hele wereld wordt kerstmis gevierd. Het lijkt er dan op dat al die verschillen op de wereld zoals 

religieuze, etnische, culturele en sociale grenzen, voor even worden vergeten. Het is blijkbaar het moment 

om op zoek te gaan wat ons bindt. Mensen lijken heel even van goede wil en verlangen naar vrede en 

warmte. Voor even willen we de ruzies en de conflicten in de wereld vergeten.  

Waarom nu juist met kerst? Het lijkt erop dat wij mensen soms een aansporing nodig hebben, een feest, 

een ritueel, een verhaal. Net als in het kerstverhaal van Jezus. In Lucas 2,14 verkondigen de engelen de 

geboorte. In hun lied verbinden zij de hemel met de aarde. De herders horen hoe mooi de engelen 

zingen over God in de hemel die voor mensen hier op aarde uit is op vrede en liefde. Dit verhaal nodigt 

ons uit om de komende weken te werken aan vrede en liefde. En dat kan als je van goede wil bent. 

 

Als je van goede wil bent, ben je bereid om het goede te doen en je wilt er het beste 

van maken. Maar die goede wil is niet vanzelfsprekend: daar moet je wel wat voor 

doen. Daarom gaan de kinderen de komende weken aan de slag met de betekenis van 

een achttal deugden. Ze ontdekken wat de deugden samenwerking, vreugde, 

zachtmoedigheid, creativiteit, rechtvaardigheid, vredelievendheid, vertrouwen, 

bescheidenheid en toewijding inhouden. De deugden staan centraal in alle verhalen 

van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

 

In de onderbouw en middenbouw ontmoeten we de speelman. Hij wil niet langer in de boze stad blijven. 

De goede wil is uit de stad verdwenen. Speelman staat op de berg. Hij kijkt naar de stad. ‘Brrrr’, denkt 

speelman, ‘wat ziet de stad er grijs uit’. Dat komt omdat de mensen altijd ruzie maken. Hij draait zich 

om en loopt weg. Dan komt Bo hard aangelopen: ‘Hier, je speeldoosje.’ Dat speeldoosje is stuk. 

Speelman vertelt Bo dat hij vertrekt. Het speeldoosje hoeft niet mee, want er is toch niemand die kerst 

wil vieren. Speelman trekt de wereld in. Hoe het verhaal afloopt? Zou hij Bo vergeten of toch niet… ? 

 

In de bovenbouw wordt een verhaal over de stad Goedewille gelezen. Het is een ander verhaal dan in de 

middenbouw en onderbouw. In Goedewille leven de mensen langs elkaar heen en willen niets meer 

samen doen. De stad is saai en kaal. In die stad woont Nadin. Hij wil dit jaar graag kerstmis vieren. 

Nadin gaat op stap in een oude knalrode jas. De mensen kijken hem na. Maar dat kan Nadin niets 

schelen. Net buiten de stad had hij een groene klimplant gezien. Die had hij nodig voor zijn plan. Hij 

neemt een schaar uit de la en gaat op weg naar de groene klimplant. Nadin begint te knippen. Nadat hij 

een paar takken had weggeknipt ontdekt hij dat de klimplant ergens overheen is gegroeid. Dat is een 

wegwijzer! Daarop staat de naam van zijn stad in sierlijke letters: ‘Goedewille’. Dat heeft vast wat te 

betekenen, denkt Nadin. Hij gaat op onderzoek uit…  

 

Tijdens de gezamenlijke Adventsvieringen op school, steken we een kaars aan 

van de Advent krans en verlichten we bij de viering een ster, na de laatste 

Advent viering branden er vier kaarsen en schijnen er vier sterren. Het teken dat 

Kerstmis gaat beginnen. In deze vieringen staat het verhaal over “Angelino en de 

drie koningen” centraal. Dit is tevens het verhaal die jullie zullen zien en horen 

tijdens onze kerstviering in de kerk.  
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