
 

Geloof in 
ontwikkeling

De Sterrenkijker                13 december 2021                     nummer 4 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Op weg naar de zomer! 
Een kerstboom of een vijgenboom ? 
  
Vrijdagmorgen 10 december 8.00 u.  
Het is donker, het regent, het zicht is slecht en het lijkt maar niet licht te worden. 
We spreken dan vaak over de donkere dagen voor kerst. Dat is ook zo. De dagen worden korter, de herfst 
gaat over in de winter of het blijft herfst. 
Richting de kerstdagen proberen we gezelligheid, warmte en licht te creëren met behulp van lampjes, 
versierde kerstbomen en allerlei andere aanverwante zaken. 
  
Als we kijken naar het afgelopen jaar hadden we wederom te maken met de gevolgen van de pandemie.  
Er lijkt wel geen eind aan te komen en we proberen onszelf toch weer te motiveren door er het beste van te 
maken en de lichtpuntjes die er zijn ook te zien. En die zijn er. Toch zegt kerst ons veel meer dan dat. 
  
Een oude man zong het uit nadat hij 9 maanden geen stom woord kon uitspreken: 
Het stralend licht uit de hemel zal over ons gaan (Lucas 1:78) 
Dat is een belofte die hij mocht uitdragen in zijn blijdschap.  
Geen duisternis, geen somberheid, maar Licht en hoop. 
  
Ruim 30 jaar na deze hoopvolle uitspraak wordt dit meer dan bevestigd door Jezus zelf. 
Nee, het zullen geen makkelijke tijden zijn altijd. Dat heeft Hij al aangekondigd in Mattheus 24.  
In datzelfde hoofdstuk leert Jezus ons de les over de vijgenboom: 
  
“Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet 
u dat de zomer nabij is.” (Mattheüs 24:32) 
  
Ook hier een belofte nadat Hij spreekt over zijn wederkomst. 
Advent is; uitzien naar de Heer. Dat heeft perspectief. Hij is onze Hoop voor elke dag! 
Vanuit dit perspectief mogen we bidden voor elkaar en onze omgeving.  
Een lichtend licht in verwachting van de zomer die eraan komt!  
  
We wensen u gezegende kerstdagen toe! 
 
Kerstviering: 
Dit jaar zullen we de kerstviering in de eigen groepen houden. 
Op vrijdagmorgen 24 december wordt de viering gehouden.  
Vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij en begint de kerstvakantie. 
 
 
 
 
 



Geen ouders in de school! Maar hoe is het binnen?  
De maatregelen om Covid besmettingen tegen te gaan zorgen ervoor dat we helaas al lang de ouders 
nauwelijks binnen de school zien.  
Ondanks alle maatregelen doen we ons best om het schoolleven voor de kinderen er zo normaal mogelijk uit 
te laten zien. En als je op een dag binnen kijkt, zie je gelukkig ook niet zo heel veel verschil.  
De kinderen komen binnen en gaan naar de klas, de kinderen uit groep 6,7 en 8 dragen keurig een 
mondkapje, dat weer af gaat als ze op hun plaats zitten. Fijn dat dat dit zo goed loopt!  
Naast de extra hygiëne lopen de meeste dingen best gewoon, en dat is ook wat we het liefst willen.  
Af en toe zijn er wat meer lege stoeltjes, omdat er kinderen in quarantaine zitten. Wanneer er in de groep van 
uw kind sprake van is, krijgt u daar een e-mail over.  
Tot nu toe hebben we nog geen groepen thuis gehad. Toch kan dat zomaar gebeuren. De leerkrachten zijn er 
op voorbereid dat ze ineens om moeten schakelen.  
We zien uit naar de kerstvakantie, om goed uit te rusten. Om te genieten van het samenzijn met het gezin en 
om het feest te vieren van Kerst, van het Kind dat naar ons toe kwam. Het ziet er naar uit dat we ‘gewoon’ 
twee weken kerstvakantie hebben!  
 
Schoolplein 
Een commissie van leerkrachten is druk bezig met het maken van plannen om het schoolplein op te knappen. 
Het is al te zien dat er wat kleine aanpassingen gedaan zijn, maar er komt nog veel meer. We zijn aan het 
kijken wat voor speeltoestel we op het ‘grote’ plein kunnen plaatsen en hoe we het plein wat aantrekkelijker 
voor de kinderen kunnen maken. Daarbij wordt ook gekeken naar adviezen van ‘de groene revolutie’, een 
initiatief om de schoolpleinen groener te maken. Wordt vervolgd!  
 
Agenda 
13 december             Sterrenkijker december 
16 december             GGD inloopspreekuur  (14.45 uur) 
10 januari                   eerste schooldag na Kerstvakantie 
17 jan t/m 4 febr       afname Cito-middentoetsen 
31 januari                   Sterrenkijker januari 
 
Weekliederen           U vindt deze liederen op de liedlijst Weeklied 2021/2022 
13 december             psalm 59:5  
20 december             In de Kerstnacht boven Betlehem  
10 januari                   Spreek o Heer 
17 januari                   psalm 65:1 
24 januari                   Give me oil in my lamp 
31 januari                   psalm 78:1 (nieuwe berijming) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 

 

 
Jarigen december 

 
Jarigen januari 

14 december            Amy groep 5/6 
                                    Jahmilla groep 1/2a 
15 december            Christian groep 1/2a 
19 december            Jayson groep 4 
20 december            Sam groep 1/2b 
22 december            Joelle groep 1/2b 
                                    Joop groep 4 
23 december            Dennis groep 5/6 
24 december            Vayen groep 4 
                                    Amber groep 3 
26 december            Mirthe groep 3 
29 december            Novi groep 1/2b 

1 januari                   Mitchel groep 3 
6 januari                   Mart groep 3 
8 januari                   Ruth groep 1/2b 
11 januari                 Yhanaika groep 3 
12 januari                 Simeon Groot 
14 januari                 Linda groep 7b/8 
                                   Juf Marit 
17 januari                 Thijs groep 7b/8 
20 januari                 Jesse groep 3 
23 januari                 Matthias groep 6a/7a 
                                   Azarja groep 7b/8 
25 januari                 Marlies groep 7b/8 
                                   Hannah groep 6a/7a 
                                   Jens groep 5/6b 
26 januari                 Bram groep 6a/7a 
29 januari                 Feline groep 5/6b 
31 januari                 Loïs groep 4 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                       
Hart voor alle kinderen 
 

 
 
 

 

Een gezegende en ontspannen 
kerstvakantie gewenst 
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Binnen LEV-WN geven wij onderwijs met de Bijbel als basis op 26 basisscholen in het westen van ons land. 
We hebben hart voor alle kinderen en Geloven in Ontwikkeling! 

 
 


