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Beste ouders/verzorgers,









Wist u dat…
 onze kerstviering fantastisch was?
 de sfeervolle Augustinuskerk
hieraan heeft bijgedragen?
groep 7a het kerstverhaal heeft uitgebeeld,
verteld en erover heeft gezongen?
zij best wel wat zenuwachtig waren?
de juffen en meesters zich enorm trots
voelden?
de andere groep 7 en de beide groepen 8
wederom ‘maatje’ waren van de kleuters?
zij ‘hun’ kleuters ophaalden, begeleidden,
geruststelden?
groot en klein samen genoten van het
kerstspel, de liedjes en de sfeer?
u achteraf mee kunt genieten door hier te
klikken?

Kerstactie…

Alle kinderen van jong tot oud
hebben zich ingezet om een mooie
kerstversiering te maken. Een
blinkende Kerstbal en twee
geknipte Kerstbomen. Leuk om
lang (tot aan volwassenheid) te
bewaren. De opbrengst gaat geheel
naar Serious Request! Het bedrag is €1029,66
geworden. Daarbij komen nog de achteraf donaties.
Veel dank!
Talententent…

De uitvoering van de dansactiviteit van de
Talententent was een daverend succes. Dank je wel
Dynamo! We zijn benieuwd welke activiteiten in de
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tweede helft van het jaar worden aangeboden. De
kinderen krijgen in de tweede week van januari
weer een boekje mee.

Uitnodiging St. Augustinuskerk…
Op zondag 20 december is er
een speciale kinderkerstviering
in onze kerk en wel om 16.00
uur. Het kinderkoor Prima
Voce zal, onder leiding van Lizette Bertelsmann,
weer een prachtige kerstmusical opvoeren. Ze
hebben er hard aan gewerkt en het resultaat is
geweldig. Veel kinderen hebben aan de workshop
meegedaan en spelen mee in de kerstmusical. De
viering begint om 16.00 uur. Iedereen is welkom,
maar voor de allerkleinsten is er een aparte
kerstsamenkomst in de parochiezaal.
Op donderdag 24 december om 18.30 uur zingt het
tienerkoor Vivace bekende en onbekende Christmas
Carols. Tussen deze prachtige liederen, waarbij je
ook mee kunt zingen, wordt op eigentijdse manier
het kerstverhaal gelezen. Deze viering is het meest
geschikt voor kinderen vanaf groep 8.
De Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie
Uitnodiging Kruiskerk…
Alle kinderen van de St.
Jozefschool zijn op donderdag 24
december a.s. van harte
uitgenodigd voor het kinderkerstfeest in de
Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a Amstelveen. We
vieren het feest twee keer, om 16.30 en om 19.00
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uur (beide vieringen zijn hetzelfde en duren
ongeveer drie kwartier). We gaan luisteren naar het
kerstverhaal, zingen bekende kerstliedjes en na
afloop is er voor alle kinderen een kleine verrassing.
Kijk voor meer informatie op Facebook: Kruiskerk
Amstelveen. Graag tot dan!
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen, predikant
Kruiskerk, Amstelveen
E: buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
T: 020-3312456
www.kruiskerk-amstelveen.nl
Kerst goed doel…

Krakeling…
De kerstverlichting brandt, de kerstboom is
opgetuigd, we zijn er klaar voor: Kerstvakantie
2015. De Krakeling pakt twee weken lang uit met
winterse voorstellingen: muziek, sprookjes en
voorstellingen voor de hele familie. Bekijk ons
programma en beleef een knusse kerst.
Krakeling
Geschrokken door het nieuws…
Wij zijn als team best wel geschrokken door het
recente nieuws dat veel van onze collega’s (verbaal)
geweld op de werkvloer ervaren. Zo’n bericht is
natuurlijk niet leuk om de laatste Nieuwsbrief van
2015 mee af te sluiten. Doch wij willen u niet
onthouden dat deze ontwikkeling ons zorgen baart.
En dan nu…

Ons Glazen Huis pagina nog even bekijken. Ja leuk!
Hoe komt de donatie van de St. Jozefschool in het
echte Glazen Huis? Daar heeft de Ouderraad
(commissie en school) het volgende op gevonden!
Onze eigen familie Smeets gaat toevallig naar
Limburg en levert de cheque hoogstpersoonlijk in
Heerlen af. Maar dat is nog niet alles. Er is geregeld
(als alles goed gaat) dat zij in de televisie uitzending
de donatie namens de St. Jozefschool en dus
namens de kinderen en u mogen overhandigen. Zij
zullen ons dan in het zonnetje zetten. Dus ziet u op
zondag een leuke familie met blauwe St.
Jozefschool t-shirts aan en de St. Jozefschool vlag,
gaat u dan op het puntje van uw stoel zitten en blijf
aan de buis gekluisterd. Wij laten aan heel
Nederland zien dat de kinderen van de St.
Jozefschool kinderen in oorlogsgebied een hart
onder de riem steken en er
mede voor zorgen dat die
kinderen ook een goed leven
kunnen krijgen. Waar ieder
kind recht op heeft!
P.s. wilt u nog extra doneren,
klik dan hier!

Het team wenst u, uw gezin en
uw familie een heerlijke en
gezellige vakantie toe. Twee
weken lang pyjamadagen, lekker
uitrusten, sportief zijn, naar de
Kerstmis en met familie en vrienden vertoeven!
Voor allen en voor diegenen die ook nog werken
gaan:

Belangrijke data…


ma 4 jan school start stipt op

tijd…












do 21 jan gr 8 rapport…
ma 25 jan adviesgesprek gr 8…
di 26 jan adviesgesprek gr 8…
woe 3 feb carnaval…
do 4 feb rapport gr 2 t/m 7
vr 5 feb studiedag team…
ma 8 feb rapportgesprekken…
di 9 feb rapportgesprekken…
ma 29 feb t/m vr 4 mrt voorjaarsvakantie…
ma 7 mrt studiedag team…

Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica
Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)

Ook op de radio…

Vandaag om 14.30 ook even
luisteren naar 3FM, want dan
wordt Luke, initiatiefneemster
van de KinderRaad
geïnterviewd over ons Glazen Huis. Succes Luke,
zet jezelf en je school maar in het zonnetje!
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