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Kerst 

Samen leven we naar het kerstfeest toe. Het 

feest van het Licht, de geboorte van het 

kleine kindje Jezus. 

Jezus; het licht van onze kerst, de vreugde 

van ons hart de hoop van onze wereld. 

Deze tekst mag op verschillende plekken 

in de school hangen. Wat fijn om zo elke 

keer te mogen lezen wat Jezus voor ons 

mag betekenen in deze wereld. 

 
 

Elke dag mogen we in de groep stil staan bij advent. 

Advent dat is verwachten 

Een wonder klein en teer 

Een kindje in de kribbe 

Hij brengt je bij de Vader weer. 

Advent dat is ook stil zijn 

Luisteren naar Zijn zachte stem 

Hij heeft je iets te zeggen 

Hij weet wie je werkelijk bent. 

Advent dat is een kaarsje 

Brandend in de nacht 

Dat in jou groeit tot een stralend Licht 

Als Jezus mag wonen in jouw hart. 

 

Wij wensen jullie allemaal een goede voorbereiding op het 

Kerstfeest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Immanuëlteam wenst u gezegende kerstdagen en een 

goed en gezond 2022 

 

 

 

 

Januari  

Ma 16 –  

Zo 23 

Week van het  

gebed 

Ma 31 Aanmeldingsavond 

Februari  

Do 17 Oudergesprekken 

Di 22 Schoolfotograaf 

Di22 Oudergesprekken 

Do 24 Rapport 1 

Vr 25 Studiedag 

Alle leerlingen vrij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgave nieuwe 
leerlingen 

Op de laatste maandag van januari, 31 

januari, is volgens de gewoonte de jaar-

lijkse open dag en aanmeldingsavond. 

Hoe we dat dit schooljaar vorm gaan ge-

ven is nog niet duidelijk.  

Wordt uw zoon of dochter 4 jaar tussen 

1 augustus 2022 en 31 juli 2023, dan is 

het tijd om uw kind aan te melden voor 

school.  

U kunt een aanmeldingsformulier aan-

vragen via mijn mailadres. Ik geef dan 

een inschrijfformulier mee of verstuur 

deze digitaal. Het is belangrijk om op 

tijd kinderen aan te melden zodat we 

ons goed kunnen voorbereiden op het 

nieuwe schooljaar. Aanmeldingen van 

leerlingen bepalen het aantal groepen 

die we nodig hebben voor het volgende 

schooljaar. 
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Kerstattentie 

Vanuit de kerstcommisie en de ouderraad is er een kerstattentie klaargemaakt voor de kinderen. Na 

afloop van de Kerstviering in de kerk ontvangen de kinderen altijd een presentje. Dit jaar ging de viering 

in de kerk niet door en hebben we het zo opgelost. 

De kinderen kunnen thuis de mooie blinkende Koningsster maken, en u kunt de tekst achterop voorle-

zen. 

Naast de ster zit er ook en zuurstok in de hoes. Deze zuurstok heeft een belangrijke betekenis; 

 

Deze zuurstok  

Heeft strepen in rood 

Het gaat over Jezus  

Die Zijn bloed vergoot 

 

De “J”van Zijn Naam 

Hij is de Redder en Heer 

Hem alleen 

Komt toe alle eer. 

 

Verder het wit 

Want Hij is zuiver en rein 

Het volmaakt offer 

Kan Hij daarom zijn. 

 

Aan het kruis de plaats 

Waar Hij heeft geleden 

Voor al het verkeerde  

Wat jij en ik deden 

 

Jezus voorop 

Daarom de staf van de Herder 

De belangrijkste vraag: 

Is Hij jouw Heer en Redder? 

 

 

Kleurplaten 50 jaar gemeente Nunspeet 

In het kader van het feit dat volgend jaar de gemeente Nunspeet zijn 50-jarig jubileum viert, is er een 

kleurplaat gemaakt die de jeugd t/m 12 jaar kan inkleuren gedurende de Kerstvakantie.  

Hieraan zijn prijzen verbonden. Dit bericht ontvingen wij vanuit de gemeente Nunspeet. Vandaag zijn 

ze meegegeven aan de kinderen. Inleveren kan in het gemeentehuis daar hebben ze een bak klaar staan 

waar iedereen zijn mooie kleurplaat kan inleveren. Veel succes!! 

 


