
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 7 december 2021 

In deze editie: 

✓ Terugblik  

✓ Samen voor het goede doel 

✓ Kerstfeest op school 

✓ Voorleeskampioen 

✓ Kerstlichtjestoer afgelast 

Agenda  

✓ 13 december   : Studiedag team, kinderen vrij 

✓ 23 december   : Kerstfeest op school (gewone schooltijden!) 

✓ 24 december   : Kinderen vanaf 12 uur vrij i.v.m. de kerstvakantie 

✓ 25 december- 7 januari : Kerstvakantie 

✓ 19 januari   : MR vergadering 

Bijlagen 

✓ Vanuit de parochie: Het Heilig Vormsel 

 

Terugblik 

Afgelopen vrijdag was Sinterklaas bij ons op school. 

Gelukkig konden alle klassen in ieder geval in de morgen 

op school zijn. We hebben ons verzameld op het 

achterplein in onze zogenaamde bubbels en toen was het 

wachten en zingen geblazen!  

Het was even spannend of hij wel kon komen, maar 

gelukkig kwam hij dan toch in een prachtig oud rood 

autootje op school. De groepen 1 t/m 4 konden in de Borg 

bij Sinterklaas op visite komen en de groepen 5 t/m 8 

konden met de Pieten dollen buiten op het plein. Er waren 

prachtige surprises en een mooie schatkamer, waardoor 

alle kinderen een cadeautje kregen.  

Sinterklaas, Pieten en AC: hartelijk bedankt voor een fijn, 

corona-proof sinterklaasfeest! 

 

Samen voor het goede doel 

Samen met MAM’s maken de kinderen van school deze 

week kerstkaarten voor de gasten van de voedselbank. 

Zij ontvangen deze kaartjes dan in hun pakket met 

kerst. Meneer Arie, onze conciërge, is vrijwilliger bij de 

voedselbank. Hij zal de kaartjes volgende week officieel 

in ontvangst nemen namens de voedselbank en zorgen dat ze in de pakketten van de 

gasten komen.  

 

 



 

Kerstfeest 2021  

Op donderdag 23 december vieren wij het kerstfeest met de kinderen op school. Het 

thema van dit jaar is ‘Nieuw leven'. Omdat de huidige maatregelen het niet toestaan om 

na 17 uur activiteiten te organiseren hebben we ons kerstfeest aangepast.  

De dag zal er als volgt uit gaan zien:  

• de viering,  

• het ontbijt 

• het knutselen.  

Alle activiteiten vinden plaats in de eigen groep.  

Kerstontbijt  

Alle kinderen nemen hun eigen ontbijt mee. Zou u uw kind een eigen bord, bestek en 

beker (gevuld met drinken) mee willen geven in een plastic tas? Voor het ontbijt zou u 

kunnen denken aan een lekker broodje (croissantje), fruit en een eitje.  

Knutselen  

Tijdens het knutselen maken de kinderen een kerstbakje voor thuis en een placemat, ze 

krijgen vanuit de AC wat lekkers en wat te drinken.  

Let op: andere tijden!  

Omdat we nu niet ’s avonds naar school gaan zoals gebruikelijk zijn de kinderen niet om 

12 uur vrij, maar gewoon om 14.15 uur.  

Ondanks dat dit een ander kerstfeest is dan dat we gewend zijn maken we er een mooie 

dag van.  

Met vriendelijke groet, de Kerstcommissie 

 

Voorleeskampioen 

Elke twee jaar doen we mee aan de nationale voorleeswedstrijd. In de groepen 7 en 8 

hebben we voorrondes gehouden en is er per klas een winnaar 

uitgekomen. Daarna werd het even ingewikkeld: normaal 

gesproken lezen de kandidaten daarna voor aan de groepen 5 

t/m 8 en een jury voor. In verband met de verscherpte 

maatregelen moesten we daar een creatieve oplossing voor 

vinden, maar dat is gelukt: de beide kandidaten hebben we 

gefilmd en de groepen 5/6, 6 en juf Johanna hebben beide 

filmpjes bekeken en als jury besloten dat Rosanne uit groep 7 onze voorleeskampioen is! 

Zij zal onze school vertegenwoordigen bij de wedstrijd van heel Epe en wie weet, 

misschien ook nog daarbuiten… 

 

Kerstlichtjestoer afgelast 

In het vorige bulletin informeerden wij u over de Kerstlichtjestoer van de 

Ondernemersvereniging Epe. Helaas heeft de organisatie van de 

lichtjestoer moeten besluiten de Kerstlichtjestour te annuleren. 
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Apeldoorn/Twello, november 2021 
 
Geachte ouders/ verzorgers, 
 
Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 en staat voor een belangrijk moment in het leven; 
Namelijk de overstap naar de middelbare school. Uw kind is op een leeftijd dat het steeds 
meer zelf keuzes gaat maken. Ook wat betreft de levensoriëntatie: Welke waarden vind ik 
belangrijk? Wat heeft Jezus van Nazareth mij te zeggen? Inspireert zijn levensweg mij?  
Het ontvangen van het sacrament van het Vormsel is een mogelijkheid om daar ‘Ja’ tegen te 
zeggen. Tevens is het een moment waarop je mag ervaren dat je deel uitmaakt van een 
grotere groep mensen die ook deze weg gaan, ieder op zijn of haar eigen manier. 
Bij deze zou ik u willen vragen om in overweging te nemen om samen met uw kind hier eens 
over na te denken. 
 
Wij willen uw zoon of dochter uitnodigen om deel te nemen aan de voorbereiding op het 
sacrament van het Heilig Vormsel. De keuze tot het ontvangen van het vormsel hoeft niet 
direct, maar kan in de loop van het traject gemaakt worden. 
 
Jongens en meisjes die deelnemen aan het Heilig Vormsel volgen een voorbereidingstraject 
van acht bijeenkomsten. Drie van de vijf bijeenkomsten worden gegeven samen met de 
ouders en vinden plaats op een avond van 19.00 tot 20.15 uur.  De kinderbijeenkomsten 
zullen plaatsvinden op de woensdagmiddagen van 15.45 tot 17.00 uur.  Locatie is het 
Emmaüshuis naast de Onze Lieve Vrouwekerk.  
Naast de bijeenkomsten zit in de voorbereiding ook een startbijeenkomst (met ouders), een 
viering en een bezoek aan het bisschoppelijk paleis en de vormheer.  
 
De meeste ouders van kinderen die in aanmerking komen voor het Vormsel ontvangen een 
persoonlijke uitnodiging en/of ontvangen een uitnodiging via de school. Maar door 
verhuizingen en andere oorzaken is ons adressenbestand niet volledig. Kent u iemand die 
ook in aanmerking komt en de brief niet heeft ontvangen, maak hen attent op de algemene 
ouderavond. Zij zijn ook van harte uitgenodigd!! 
 
De algemene ouderavond zal plaatsvinden op woensdag 26 januari 2022 van 19.30-21.00 
uur. Locatie: Emmaüshuis, Stationsstraat 13  Apeldoorn. 
 
Wilt u uw kind opgeven dan kunt u dat doen door vóór 15 december 2021 te mailen naar:  
emmaus@rkapeldoorn.nl 
 
 
Graag vermelden: 
Naam en achternaam 
geboortedatum 
Adres, postcode en woonplaats 
Doopdatum:  
School:           

 
Namens de samenwerkende parochies Emmaüs- en HH. Franciscus en Clara parochie 
pastoor Hans Hermens 
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