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Advent op de Leiboom  

 
Op maandag ontvangt u van ons via 
social schools de weekbrief waarin wij 
een weergave geven van de 
weekopening. 
Het thema van het kerstfeest op 
school is dit jaar:  

“Kerst, feest van geven” 
Dit thema wordt ons aangereikt door  
onze godsdienstmethode ‘Trefwoord’. 
            
Trefwoord wil met het kerstthema de 
ervaring van de kinderen rond geven 
en ontvangen verdiepen. Dat is 
belangrijk in een cultuur waarin 
kinderen ook bezig zijn met nemen, 
krijgen en voor zichzelf houden. 
Er valt veel te leren. Hoe is het om 
zomaar iets te krijgen? En hoe is het 
om zelf iets te geven en te delen? 
Geven is onbaatzuchtig, het 
eigenbelang staat nu niet voorop. 
Door iemand iets te geven, druk je 
jouw waardering uit voor een ander. 
Delen is iets anders dan wegdoen van 
wat je toch niet meer nodig had. 
Je deelt met wie minder heeft. Niet 
omdat hij zielig is, maar omdat hij er 
volgens het evangelie recht op heeft. 
Echt geven vraagt iets van je.  
Het krijgt betekenis juist omdat het 
jou iets kost.  
Geven en delen leveren iets op! 

      
                 Symbool week 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kerstviering 
Donderdag 21 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.   
Als bij de groepen 1 t/m 4, behalve de 
ouder(s), een oma, opa of oppas de 
kerstviering bij wilt wonen, is hij/zij 
van harte welkom. 
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 boven-
bouwviering. 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. 

 In en om de school 
 

http://www.deleiboom.nl/


 

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. 

 
 
Inloopmoment / nieuwjaar 
wensen 

 
Op de eerste dag na de Kerstvakantie 
staat ‘s morgens van 8.30-9.00 uur de 
koffie/thee voor u klaar in de 
middenruimte van de laagbouw. Het 
team van de Leiboom vindt het fijn om 
u allen te mogen begroeten en een 
wens voor het nieuwe jaar met u te 
mogen uitwisselen.  
U bent van harte welkom!  
 
Vooraankondiging ouderavond 
De ouderavond die we als Brede 
School de Zandkampen organiseren, 
zal gehouden worden op maandag 
22 januari 2018 van 19:30-21:00.  
Het thema is: Media Wijsheid  
Deze avond zal verzorgd worden door 
Lieneke Westerink, leesmediacoach 
Bibliotheek Rivierenland 
                    

Wilt u deze avond alvast noteren? 

De uitnodiging ontvangt u na de 
Kerstvakantie. 
 

Agenda 
21-12: Speelgoedmiddag gr. 1 en2 
21-12: Kerstviering gr. 1 t/m 4 om   
             17.30 uur 
             Kerstviering gr. 5 t/m 8 om   
             19.00 uur 
22-12: 12.00 uur: Start Kerstvakantie 
22-12 t/m 05-01-2017: Kerstvakantie 
08-01: Inloopmoment/Nieuwjaar                
             wensen 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 17 januari 2017 

        
 
  Het team van de Leiboom         
               wenst u  
     mooie Kerstdagen  
                   en      
 een gezellige jaarwisseling! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


