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Nieuwsbrief 14 december 2018 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de negende  nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019. 

  
Juf Jossy overleden 
Op maandagmorgen bereikte ons het bericht dat juf 
Jossy is overleden. We zijn geschokt; hoe gaan we 
verder en hoe vertellen we het de kinderen in Har-
derwijk? 
Op 29 november was Jossy voor het laatst op school 
en trakteerde zij de collega’s op haar zelfgemaakte 
loempia’s. Jossy had in juli formeel afscheid geno-
men van de school en de kinderen in een vrolijke 
viering, te samen met drie collega’s die ook allen 
pensioen kregen. Tot haar verjaardag op 19 no-
vember zou zij nog werken op school. Vanwege 
haar broze gezondheid, had Jossy sindsdien geen 
groepstaken meer. 
Zaterdag 15 december is de afscheidsdienst, waar 
we als collega’s naar toe gaan. De kerk zal vol met 
werkjes van de kinderen uit Harderwijk zijn. 

 
 

 
Kerst 
Donderdag is het  kerstfeest. In de morgen luisteren 
en kijken we met de kinderen naar het kerstverhaal. 
In de klas oefenen we de liederen die we gaan zin-
gen. Een van de liederen die we zingen is de volgen-
de: 
Wij zijn op weg 
 
Wij zijn op weg, 
naar Bethlehem! 
Wij volgen de ster,  
die leidt ons naar Hem! 
Met mirre en wierook 
en geschenken van goud, 
zijn onze zadeltassen tot de rand toe volgestouwd. 
 
Een kind is geboren (Halleluja, halleluja) 
In Bethlehem (Halleluja, halleluja) 
Hij wordt de nieuwe Koning, 

alle eer aan Hem! 
 
Wij zijn op weg, 
naar Bethlehem! 
Wij volgen de ster, 
die leidt ons naar Hem! 
Waar moeten wij heengaan? 
Linksaf of rechtdoor? 
Kijk in het verre oosten, 
gaat de ster ons voor. 
 
Een kind is geboren... 
 
Wij zijn op weg.. 
 
Een kind is geboren.. 
 
Een kind is geboren 
(halleluja, halleluja) 
Hij wordt de nieuwe 
Koning, 
alle eer aan Hem. 
 
Een kind is geboren 
(halleluja, halleluja) 
Hij wordt de nieuwe koning, 
alle eer, 
alle eer, 
alle eer.... 
Aan Hem! 
 
‘s Avonds is het kerstdiner en de kerstmarkt. De 
opbrengst van de kerstmarkt gaat dit jaar naar KIKA. 
 
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kan-
ker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. 
Dat moet en dat kán beter. Het  doel van Kika is om 
dit percentage te verhogen naar 95%. Kika werft 
fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere 
activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht 
op minder pijn tijdens behandelingen, meer gene-
zing en een hogere kwaliteit van leven op latere 
leeftijd. Daarnaast richt Kika zich op het geven van 
voorlichting over kinderkanker. 
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LIST 
Iedere morgen zijn we 
schoolbreed aan het 
“LIST lezen”. Leesplezier 
vinden we heel belang-
rijk. 
Soms zijn kinderen zo 
enthousiast dat ze zelfs 
tekenen over het boek. 
Een leerling uit groep b 
maakte deze prachtige 
tekenen van de hoofd-
persoon uit het boek 
“Leven van een loser”.  

  
 
Sinterklaas 
Vorige week  woensdag vierden we op school het 
Sinterklaasfeest. Het was nog even spannend hoe de 
pakjes en de pepernoten op school moesten komen. 
Ook het boek was weer eens zoek. Gelukkig  hadden 
de kinderen dinsdag zelf bedacht dat iemand Sint 
wel met een aanhanger zou kunnen ophalen. 
We zijn dus snel op zoek gegaan naar een aan-
hanger. Uiteindelijk was sint hier toch mooi op tijd, 
met cadeautjes en pepernoten. 
In de bovenbouw werden er surprises gedaan. Wat 
was er weer hard aan mooie surprises en gedichten 
gewerkt! 

 
 

  

 
 
Groep A 
Voor het rekenen met geld zijn we op zoek naar 
oude portemonnees voor in de klas. Heeft u er nog 
één liggen?  
 
  
 
 
Data 
17 december Groep B naar de bieb voor 

een gastles 
Groep C naar de Orient voor 
een techniekles. 

18 december Kerstbakjes maken, graag  
maandag al groen en versie-
ringen meegeven! 

20 december Schaatsen groep 3 t/m 8 in 
de ochtend van 10.00-12.00 
uur. De kinderen zijn om 12 
uur vrij. Graag ophalen bij 
de schaatsbaan op het plein. 

20 december  18.00 uur Kerstdiner  
 18.45 uur Kerstmarkt ( de 
deur gaat i.v.m. met het 
diner pas om 18.45 uur 
open). 
 

21 december  De kinderen zijn om 12  uur 
vrij! 

24 december t/m 4 
januari 

Kerstvakantie 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 
 
 
 
 
 

 
 


