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Katholieke identiteit  
 
Identiteit – Kerst 
 
Net als vorig schooljaar nemen wij u af en toe mee in hoe wij als Katholieke basisschool onze identiteit 

uitleven. Deze keer in het teken van … Kerst! 
 
Zoals vorig jaar aangegeven: we zijn sinds dit schooljaar gestart met 
onze nieuwe levensbeschouwelijke methode: Houvast op School! 
Zoals u een tijdje terug al kon lezen hangen er bij de ingangen van 
de school iedere week platen die laten zien waar we het die week 

over gaan hebben. 
 
De afgelopen weken zijn bijvoorbeeld de verhalen over Adam en Eva en over Noach voorbij gekomen. 
Mooi om hierover door te praten met de kinderen. 
Maar niet alleen Bijbelverhalen komen aan bod, ook de heiligen uit de Katholieke traditie komen langs. 
Zo hadden we het laatst over Sint Maarten (11nov) en deze week gaat het over … Sint Nicolaas (5dec)! 
 
Vanaf komende week zullen we het steeds meer gaan hebben over Kerst. 
 
Wat is Kerst?  
Met Kerst hebben we natuurlijk vaak veel gezelligheid, een kerstboom en lekker eten. Maar wat vieren 
we eigenlijk nog meer met het Kerstfeest? De geboorte van Jezus, de zoon van God. 
 
Zo lezen we de komende weken over Maria die van een 
Engel te horen krijgt dat zij een baby zal krijgen, de zoon 
van God en dat ze hem Jezus moet noemen. Over de reis 
die Jozef en Maria gaan maken naar Bethlehem (de plek 
waar Jozef zijn familie vandaan kwam), de geboorte van 
Jezus, de herders en de wijzen die langs komen. Dit doen 
we in de groep, maar ook in de middenruimte tijdens de 
Adventsvieringen. In de 4 weken voor Kerst tellen we af, dit 
doen we met Advent. Vanaf de week na Sinterklaas zullen 
we iedere week in de middenruimte een korte viering 
hebben. 
 
Een feest van hoop; God gaf zijn eigen zoon om ons te helpen! Een mooie Kerstgedachte, om zelf ook 
om te mogen zien naar de mensen om ons heen. 
 
Hieronder mooie (korte!) filmpjes van de Zandtovenaar met het verhaal van Kerst: 
Deel 1 (1min) https://youtu.be/3BvSIQCSujc  
Deel 2 (1min) https://youtu.be/JG_B0_lcljU  
Deel 3 (1min) https://youtu.be/rfYMQ1cyZMk  
 
We sluiten Kerst af met een gezellig Kerstdiner in alle groepen! Hierover ontvangt u volgende week 
meer informatie.  
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Afscheid 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na bijna 3,5 jaar, waarvan 2,5 jaar op ‘t Schrijverke komt er een einde aan mijn tijd in Lelystad en dus ook op ‘t 
Schrijverke. Ik heb een nieuwe uitdaging gevonden bij stichting Aves in Emmeloord. Ik krijg hier de mogelijkheid 
om dichter bij mijn woonplaats te werken, iets waar ik toch veel waarde aan hecht. Zoals het er nu uit ziet zal ik 
per 1 februari starten bij Aves. 
 
Helaas hoort bij een nieuwe start ook een afscheid. Ik kijk terug op een hele mooie en leerzame tijd. Ik wil graag 
iedereen bedanken voor de warme tijd op ‘t Schrijverke en het vertrouwen dat ik altijd gevoeld heb. 
 
Op korte termijn zal er een vacature online komen, om een geschikte vervanger te vinden. 
Ik zal daarom deze week ook de kinderen vertellen over mijn vertrek. 
 
Met vriendelijke groet, 
Remco Jongman 
 
Gymkleding 
 
Vanuit Remco en de stamgroepleerkrachten de vraag om in de kerstvakantie alle gymspullen weer compleet te 
maken, zodat iedereen in aparte gymkleding kan bewegen. Dit zit tijdens het bewegen prettiger en is daarnaast 
hygiënischer dan wanneer je na het sporten weer in dezelfde kleding op school aan het werk moet gaan. 
 
4Fusion  
 
Na een zachte herfst wordt het langzaamaan kouder en valt er meer regen. Bij 4Fusion is dat geen probleem: we 
werken gewoon wat meer in de kas! Het koudere herfstweer vraagt ook om passende kleding en goede voeding. 
Zorgt u dat uw kind warme kleding die eventueel vies mag worden draagt en een gezond tienuurtje of lunchpakket 
meeneemt? 
 
Vanwege de bezetting op school, komen in november en december de groepen zeven en acht.  
Deze verandering blijkt best prettig te zijn, we leren elkaar zo sneller kennen en er kan een grotere activiteit voor 
enkele weken achter elkaar worden aangeboden. 
De leerlingen zijn nu bezig met een houtbewerkingsproject waarbij er wordt gemeten, afgetekend, gezaagd, 
geschuurd en geschilderd; ze zijn er druk mee, maar wat doen ze het goed!  
Afgelopen weken hebben we met alle groepen speculaas gemaakt en gebakken, ze hebben een stukje 
‘geschiedenis’ hierover gekregen, we hebben zelfs de ouderwetse speculaasplankjes hiervoor gebruikt maar ze 
hebben vooral er ook heerlijk van gesmuld. 
 
We hebben een start gemaakt met het ‘winterklaar’ maken van de stallen, hier hebben natuurlijk ook weer een 
paar leerlingen bij geholpen. 
 

 
  
Een groet van het team van 
4Fusion’ 
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IKC 
 
Opening kdv IKC 't Schrijverke 
Op 1 september was het dan zover! De opening van het kinderdagverblijf binnen IKC ’t Schrijverke. Na een korte 
periode van gewenning voor zowel de kinderen als de leidsters, heeft iedereen zijn/haar draai gevonden. De 
kinderen genieten van hun dagprogramma met leuke activiteiten passend bij hun leeftijd. Het ‘rapportcijfer’ van 
ouders is na de eerste maanden een 8,4. (score enquêtes via VerbeterMeter). Een score waar we heel blij mee zijn. 
De mooie start zorgt er ook voor dat steeds meer ouders ons kinderdagverblijf weten te vinden. Er zijn twee 
groepen: de Koala's (0-2 jaar) en de Giraffen (2-4 jaar). Tussen de beide ruimtes is een slaapkamer ingericht. Loop 
gerust eens langs om een kijkje te nemen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Koala’s       De Giraffen 
 
 
LISA Webinar 
 

 
 
Hierbij nog de link naar de flyer van Lisa, want ze hebben deze maand nog meer interessante zaken omtrent 
opvoeding op de kalender staan: https://preview.mailerlite.com/q7f2b2o0t8/2093611804201589433/v4d6/ 
 
 
Bericht van de oudervereniging (herhaling) 
 
Ouderbijdrage via Parro:  
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij overgestapt naar schoolkassa voor het versturen van de facturen 
voor de ouderbijdrage. Wij zijn dan ook blij verrast dat veel mensen hier al gebruik van hebben gemaakt. Mocht u 
dit nog niet gedaan hebben dan kunt u de betaallink vinden in het verstuurde Parro bericht.  
 
Oproep voor een nieuwe voorzitter. 
 
De huidige voorzitter van de oudervereniging zal aan het einde van het jaar de oudervereniging verlaten. Wij zijn 
daardoor alvast op zoek naar een nieuwe voorzitter die deze taken kan gaan overnemen. Voor meer informatie 
kunt u mailen naar sch.ov@ikcschrijverke.nl 
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Sinterklaas 
 
Na de corona jaren was het vandaag eindelijk weer mogelijk om samen met ouders, kinderen en collega’s 
Sinterklaas op school te verwelkomen. We hebben prachtige gedichten gehoord en minstens net zulke mooie 
surprises gezien. Sinterklaas had veel mooie woorden en complimenten voor onze kinderen in zijn boek staan, die 
hij kon delen. Dankzij de inzet van in het bijzonder Fleur, Sabrina en Hassana, kunnen we terugkijken op een 
geslaagd feest. 
 
 
 
Eten & Drinken/Traktaties 
 
Zoals jullie allemaal weten is de maand december met alle feesten en vieringen een echte snoep maand. In dit 
kader willen we jullie vragen om deze maand extra goed op het vullen van de bekers en de bakjes voor de 
schooldagen te letten. Gezonde voeding is belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Steeds 
regelmatiger constateren wij “ongezonde” inhoud van bakjes en drinken voor het tienuurtje en de lunch. Ook voor 
traktaties willen wij vragen om ze niet te groot te maken en het liefst zo gezond mogelijk. Afgelopen week hebben 
we als team bijvoorbeeld van een jarige leerling bij ons op school, heerlijk mogen genieten van een fruitschaal met 
verschillende soorten vers fruit! 
 
Kalender  

 
Datum  Activiteit  Bijzonderheden 
22 december   Kerstdiner 17.00-18.30  
23 december  Kerstviering  Kinderen 12.00 uur uit. 
24 december t/m 8 januari Kerstvakantie  
13 januari Uitgifte nieuwe Schrijvertje  

 
 
 
 
 


