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Bedankt 
Ouders van de ouderraad: hartelijk dank voor jullie inzet en hulp 
tijdens Sinterklaas. Het is een fantastisch feest geworden. Jeffrey 
Schulte van GrowingArt: dank je voor jouw hulp! Huub van 
Leeuwen, bedankt voor de prachtige kerststerren. Ouders die op 
maandagavond zijn komen helpen bij het versieren van de school in 
kerstsfeer: super dat jullie er waren!  
 
Kerstdiner 
Vanavond is het kerstdiner. De tafels worden gezellig gedekt, de 
klassen versierd en de kinderen mogen hun feestelijke kleding aan. 
Het kerstdiner vindt in elke groep apart plaats. Het diner zal bestaan 
uit een lopend buffet. Het kerstdiner begint voor alle groepen om 
17.30 uur. Hapjes kunt u voor 17.30 uur in de klas zetten. De 
kinderen van groep 1 t/m 3 kunnen om 18.45 uur in de klas 
opgehaald worden. Voor de overige groepen duurt het kerstdiner tot 
19.00 uur. Aansluitend kunt u in de gezellig versierde aula genieten 
van een drankje, verzorgd door de ouderraad, onder het genot van 
stemmige kerstmuziek, verzorgd door muziekvereniging Pius X. 
Voor de aankleding dank aan Growing Art, www.verhuurplanten.nl. 
 
Kerstviering 
Morgen vieren we Kerstmis. Deze viering vindt plaats in de 
Bartholomeuskerk. Vanuit school lopen we naar de kerk. Daar 
houden we een kerstviering van 9.00 uur tot 9.45 uur. Wij vinden 
het leuk als u erbij bent! Alle groepen hebben een taak in de kerk. 
Met toneelstukjes en liedjes maken we zelf de kerstviering. De 
leerlingen zitten op de banken rondom het altaar. Neemt u in de 
kerk alstublieft plaats áchter de kinderen. Na afloop lopen we weer  
 

 
 
naar school. Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij en kan de 
vakantie beginnen. 
 
Schoolkerstkoor 
Tijdens de gezinsviering op kerstavond zingt het schoolkerstkoor. 
De afgelopen twee woensdagen heeft Toos de Vreede, van het 
kinderkoor van Deo Sacrum, met de leerlingen geoefend. Het koor 
oefent nog één keer op maandagmiddag 22 december om 16.30 
uur in de kerk. De repetitie duurt tot 17.45 uur. Op kerstavond, 
woensdag 24 december, wordt het koor om 18.00 uur in de kerk 
verwacht. 
 
Zing mee! 
Kinderkoor Westland, bestemd voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, 
bestaat eigenlijk al heel lang, maar sinds september is dit koor een 
nieuwe weg ingeslagen. Onder leiding van Maria José Sobral, 
muziekpedagoge, wordt er één uur per week zangles gegeven. 
Hierin wordt natuurlijk gezongen, maar er is ook aandacht voor de 
persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Zo wordt er gewerkt aan 
het vergroten van het zelfvertrouwen, je durven uiten, je durven 
bewegen met aandacht voor mimiek en motoriek. Nieuwsgierig? 
Kom dan eens langs op maandagmiddag 5 januari van 16.30 uur tot 
17.30 uur. Locatie: Het repetitielokaal van Deo Sacrum in De 
Leuningjes 
 
Kindje wiegen 
Tweede kerstdag om 11.00 uur is het kindje wiegen in de 
Bartholomeuskerk. De viering is bedoeld voor kinderen tot en met 
groep 4. Maar oudere broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook 
mee. Het kerstverhaal wordt voorgelezen, er wordt samen muziek 



gemaakt en de kinderen kunnen een kijkje nemen in de kerststal. 
De werkgroep kindje wiegen is op zoek naar vrijwilligers om mee te 
denken over de inhoud en te helpen bij de viering. Meer info: 
bartholomeus@rkwestland.nl.  
 
WSKO studiedag 
Op woensdag 21 januari is er een studiedag voor alle WSKO-
medewerkers. Het thema van de studiedag is “Hoe nieuwsgierig 
ben jij?”. Gedurende de dag kunnen alle medewerkers kiezen uit 
presentaties, workshops en lezingen over onderwerpen die met 
kinderen en onderwijs te maken hebben. Onder andere: 'de 
gezonde school', KIVA anti-pest programma, de excellente school, 
Steve Jobs scholen, het puberbrein, creatieve workshops rond 
theater, zang of poppenkast, enz. Die dag zijn de leerlingen vrij.   
 
Derde kleutergroep 
Dit schooljaar hebben we een hoge instroom van leerlingen, 
evenals vorig schooljaar. We zijn er natuurlijk trots op dat veel 
ouders kiezen voor het onderwijs op De Nieuwe Weg. Hierdoor 
komen echter de kleuterklassen al in december boven de 30 
leerlingen. Om die reden starten we eind januari een derde 
kleutergroep. De derde kleutergroep wordt een instroomgroep. De 
jongste kleuters komen bij juf Mirjam Elkhuizen en juf José Eberwijn 
in de klas. Alle kleuters kunnen op deze manier de aandacht krijgen 
die zij nodig hebben. José is nieuw op onze school. Mirjam keert 
terug van ouderschapsverlof. José en Mirjam: welkom, fijn dat jullie 
er (weer) zijn! 
 
Kerstvakantie 
Vrijdagmiddag 19 december begint om 12.00 uur de kerstvakantie. 
Na de vakantie zal er op luizen gecontroleerd worden. Er is op 
dinsdag weer schoolmelk.  
 
Wij wensen iedereen een gezellige vakantie toe. Fijne feestdagen 
en veel geluk in 2015! Op maandag 5 januari zien we iedereen 
graag gezond weer terug. 
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