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Kerst 2022  
We zitten in de adventtijd. Met de kinderen zijn we al druk aan het oefenen met alle liedjes en de voorbe-
reidingen van dit lichtjesfeest.  
  
Woensdag 21 december gaan alle kinderen een kerststukje maken. De kinderen nemen zelf een potje/
mandje of schaal mee. Leuke versieringen mogen ze ook meenemen. (U heeft vast nog wat in de kast lig-
gen; bijv. een kaars, balletjes, dennenappel etc.). Wilt u  ook groen uit de tuin meegeven? Een ietsje meer 
knippen, zodat meer kinderen er gebruik van kunnen maken is natuurlijk fijn!  Voor de overige spullen zor-
gen wij (oase, kniptang, glitters etc). Wij zijn op zoek naar ouders die hierbij kunnen assisteren. We star-
ten om 8:30 tot 11:40 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juflois@lingelaar.nl.  
 
Op donderdag 22 december vieren we kerst op school.  
We beginnen de avond  voor de kinderen om 16:45 uur met een diner. De bla-
zersklas zal dan ook een optreden verzorgen. Het diner wordt verzorgd door 
de OR, er wordt rekening gehouden met kinderen met een allergie. Iedereen 
mag in zijn mooiste kerstkleding komen.  
Vervolgens gaan de kinderen u meenemen tijdens een kerstlichtjeswandeling 
(van 18:15 uur tot 20:00 uur). Hiervoor ontvangt u binnenkort een persoonlijke 
uitnodiging van de Heraut. Dan leest u hoe laat u voor de reis naar Bethlehem 
verwacht wordt. Noteer deze datum en tijd alvast in uw agenda, .   
 
NB. Voor de lichtjeswandeling zijn we nog op zoek naar schone glazen potten, zonder etiket. Deze kun-
nen ingeleverd worden bij de groepsleerkracht. 
 
Nieuws van de 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; woedebe-
heersing en conflicthantering.  
Een leuke luistertip voor in de kerstvakantie! 
De podcast is te beluisteren via https://ggdgz.nl/podcast 
 
 
Kerstconcert 
Na twee jaar van stilte is het dit jaar weer mogelijk om een kerstconcert te organiseren! 
In de afgelopen maanden is druk gerepeteerd om u een gevarieerd kerstprogramma te kunnen aanbie-
den. 
  
Wanneer is het concert: zondag 11 december. 
Hoe laat begint het: 19.00 uur.  (kerk open om 18.30 uur) 
Waar: St. Pieterskerk, Voorstraat 90. 
Wat kost het: € 5, -- (jeugd € 2,50), pinnen niet mogelijk. 
De opbrengst gaat naar beide kerken. 
  
De droom van de kerstcommissie en deelnemers is dat er zondagavond een volle kerk is. 
 
 
 
 

https://anchor.fm/ggdgz











