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Sint
Zoals u in het vorige Kuierjournaal hebt
kunnen lezen, komt Sint met zijn pieten
donderdag 5 december uiteraard ook naar
de Klim-Op. Sint wordt in school feestelijk
ontvangen, echter tussen 11.45 en 12.00
uur kunnen alle ouders, jongere broertjes
en zusjes Sint een hand geven in de hal
van school.
’s Middags hebben alle kinderen vrij!

Advent
Terwijl we de verjaardag van Sint nog
moeten vieren, zijn we ook al weer bezig
met de voorbereiding op Kerst. De
aanloopperiode naar Kerstmis noemen we
de adventstijd. Op onze school bereiden
we ons voor op het kerstfeest door op vier
momenten, 2, 9, 16 en 20 december, een
korte adventsviering te houden. Tijdens
deze vieringen met alle kinderen in

de hal van school wordt er telkens een
gedeelte van het kerstverhaal
voorgelezen en steken we een kaarsje
van de adventskrans aan. We tellen als
het ware af voor wij de geboorte van
Jezus kunnen vieren.

Op donderdag 19 december hebben we
’s avonds een kerstactiviteit op school.
Meer informatie hierover in het volgende
Kuierjournaal.
Daarnaast is er op 24 december om 19.00
uur in de Dionysiuskerk een kerstviering
waar een aantal kinderen van onze
school hun medewerking aan verlenen.
De kerstvakantie start op vrijdag
20 december om 12.00 uur en we
beginnen weer op maandag 6 januari.
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Zwarte piet
Al een aantal jaren hebben we rond deze tijd de terugkerende zwartepietendiscussie, waarbij
voor- en tegenstanders elkaar bijna letterlijk in de haren vliegen. Fijn dat we in ons land een
eigen mening mogen hebben en deze ook vrijuit kunnen ventileren, maar dan wel graag
genuanceerd en op de juiste plek. Het sinterklaasfeest is een kinderfeest en laten we er a.u.b.
ook voor zorgen dat het een kinderfeest blijft. Het is in relatie hiermee dan ook zeer triest om
te constateren dat er bijvoorbeeld mensen zijn die donkere voetbalspelers uitschelden voor
zwarte piet. Goed dat tegen deze racistische uitlatingen stevig wordt gereageerd.
Op onze school hebben we ook kinderen en ouders met een ‘donker’ kleurtje. We zien gelukkig
dat voor onze kinderen huidskleur totaal geen issue is. Er wordt geen onderscheid gemaakt.
We zijn een open, gastvrije katholieke school, waar iedereen, ongeacht geloof en afkomst, zich
gewaardeerd en gekend mag voelen. Wanneer u dit uitgangspunt onderstreept en hier aan
mee wilt werken, bent u van harte welkom op onze school. Hebt u daar andere ideeën over,
dan is het goed niet voor onze school te kiezen of op zoek te gaan naar een andere school.

Kleuterkerk

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 13 december
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