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Adventsperiode 
 

 

Op maandag ontvangt u tijdens de 
adventsperiode van ons via Social 
Schools de weekbrief waarin we 
informatie met u delen over de 
weekopening. Het thema van dit jaar, 
wat ons wordt aangereikt door onze 
godsdienstmethode ‘Trefwoord’, is 
“Klein beginnen”. 

We vieren, wereldwijd, ieder jaar 
Kerstmis. Een feest van hoop, 
verlangen, dromen en geloven. Het 
tweeduizend jaar oude Bijbelse 
geboorteverhaal van Jezus, 
opgeschreven door Lucas, delen we in 
deze weken op school met de 
kinderen.  

Rond Kerstmis hangt een sfeer van 
knusheid, warmte, intimiteit en 
gezelligheid. Een beeld waarbij het 
verlangen naar harmonie zich niet 
beperkt tot de huiselijke kring. Er 
wordt gezongen over een wereld die 
mooier kan worden. Er wordt gehoopt 
op niets minder dan wereldvrede. Alle 
volkeren verbonden op basis van 
eerlijkheid, trouw, gelijkheid. Het zijn 
grote woorden, want ze staan voor 
grote waarden. Daar is niets mis mee. 
Helaas is de wereld van alledag voor 
de veel mensen op aarde allerminst 
harmonisch.  
 
Het thema van de adventsperiode is 
‘klein beginnen’. We praten met de 
kinderen over de thema’s van de 
weekopeningen. Woorden en 
begrippen zoals ‘verbondenheid’, ‘los 
zand’ en ‘eerlijkheid’ staan hierbij 
centraal.   

 
 

 
Kerstviering  
Op donderdag 22 december vieren wij 
als school het kerstfeest in de St. 
Martinuskerk in de Oliestraat.  
De viering voor de groepen 1 t/m 4 is 
van 17.30 tot ongeveer 18.15 uur. De 
kerk is open vanaf 17.15 uur.    
De viering voor de groepen 5 t/m 8 is 
van 19.00 tot ongeveer 19.45 uur.   

Het is de bedoeling dat eerst alle 
mensen van de onderbouwviering de 
kerk kunnen verlaten, voordat deze 
opengesteld wordt voor de 
bovenbouwviering. Wij gaan ervan uit 
dat dit rond 18.45 uur zal zijn.   
 
De kinderen zitten bij de eigen groep 
op gereserveerde plaatsen voor in de 
kerk. Wij verzoeken u vriendelijk om 
geen foto´s te maken of te filmen, 
omdat flitslicht erg afleidend kan zijn,  
evenals het lopen door de kerk van de 
verschillende fotografen. Er worden 
foto’s gemaakt, deze zullen via Social  
Schools voor alle kinderen en ouders 
te bekijken zijn. De viering is niet 
geschikt voor niet-schoolgaande, 
jonge kinderen.  Na zo´n lijstje 
verzoeken, wensen wij u samen met 
de kinderen een hele fijne kerstviering 
toe. 
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Klein beginnen….. 
iets delen met de ander 
Het thema van de kerstviering is klein 
beginnen. We willen aan alle kinderen 
vragen om iets kleins mee te nemen 
voor in de kerstmand, wat we kunnen 
delen met mensen die het nodig 
hebben. Denk aan een led-
waxinelichtje, een speelgoedje, 
tekening, gedicht, armbandje... echt 
iets kleins. We verzamelen dit in de 
klas. Leerlingen uit groep 8 komen op 
donderdag 22 december de attenties 
ophalen en nemen deze mee naar de 
kerstviering.  
Aan het einde van viering maken we 
bekend waar de mand, die we op 
vrijdag wegbrengen, heen gaat.  

Privacywetgeving  
In verband met de nieuwe privacy 
wetgeving mogen wij als school geen 
adresgegevens meer verspreiden 
onder onze leerlingen. Om als 
ouder(s) toch met elkaar in contact te 
kunnen treden kunt u zelf uw 
adresgegevens en telefoonnummers 
uitwisselen via Social Schools. U heeft 
dan alleen inzage in de adres- en 
telefoongegevens van de groep 
leerlingen van uw zoon of dochter. 

Podcast GGD 

Luistertip! Podcast ‘Ouder en kind: het 
gesprek over gevoel’ 
  
GGD Gelderland-Zuid heeft een 
podcastserie gemaakt over opvoeden. 
Ouders, kinderen (4-12 jaar) én 
experts in de opvoedkunde laten zien 
dat het niet altijd perfect hoeft te 
gaan. Dat het ook oké is als je soms 
even iets niet weet en dat je daarin 
niet de enige bent. De afleveringen 
gaan over emoties uiten en 
bespreken; zelfvertrouwen; 
woedebeheersing en 
conflicthantering. 
Een leuke luistertip voor in de 
kerstvakantie! 
De podcast is te beluisteren 
via https://ggdgz.nl/podcast 

 
 
 
 
 

Agenda 
19-12: Weekopening Advent 
20-12: 8.15-8.45 uur, inloopspreekuur 
Buurtzorg Jong 
22-12: Speelgoedochtend groepen 1,2 en 3 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4  zijn 
de middag vrij 
17.30-18.15 uur, Kerstviering groepen 1 
t/m 4 in de St. Martinuskerk (Oliestraat) 
19.00-19.45 uur, Kerstviering groepen 5 
t/m 8 in de St. Martinuskerk (Oliestraat) 

23-12: vanaf 12.00 uur start de 
kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij 
09-01: eerste schooldag nieuwe 
kalenderjaar 
11-01: 8.15-8.45 uur, inloopspreekuur 
Buurtzorg Jong 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt      
in week 3 van 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
      

 

Kerstwens 
 

 

We praten zo vaak over vrede, we 
lezen het woord in de krant. 
Is vrede geen oorlog, het recht van 
de sterkste? 
Is vrede de rust in een land? 
Vrede? Wat is vrede? 
 
Vrede begint als een piepklein 
zaadje, je denkt: Heeft dat zaaien 
wel zin? 
Geef het de kans, want het breekt 
toch naar buiten 
en groeit tegen alle krachten in. 

Het team van CBS de 
Leiboom wenst u mooie 
kerstdagen en een goed en 
gezond 2023! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het team van CBS de 
Leiboom wenst u mooie 
kerstdagen en een goed 
2023! 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdgz.nl%2Fpodcast&data=05%7C01%7Ch.post%40cpob.nl%7Cd4dfb2617d0e4626be4708dadc36e470%7Ca8c92c218881409fbf58bbe3fba73526%7C0%7C0%7C638064426263510269%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pAXMzodA1LOQQrqLZ%2F86YZWoeLtcE5XY1wvNAIdMn7Q%3D&reserved=0

