
 

 

 
De Bijbelverhalen 
 
In de kleutergroepen worden de komende twee weken Bijbelverhalen verteld uit het Kerstevangelie. Er wordt 
gestart bij de aankondiging van de geboorte van Johannes. Het laatste verhaal dat in deze periode van Advent 
verteld wordt is het Bijbelverhaal over de wijzen. Zij volgen de ster en gaan op zoek naar het Koningskind. 
 
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Hoog bezoek (Lucas 1: 26-80)  
Maria krijgt hoog bezoek: De engel Gabriël vertelt haar dat ze een kind zal krijgen. Hij 
zal Jezus heten en de zoon van de Allerhoogste zijn. Na dit bijzondere bericht gaat 
Maria op bezoek bij haar tante Elisabet. Elisabet vindt het heel bijzonder dat de 
moeder van de Heer bij haar op bezoek komt. 
Volgende week is het thema: Kom mee naar Betlehem (Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 
1-20)  
 
 

 



 
 
 
Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria zwanger is terwijl zij nog niet getrouwd zijn. Maar een engel vertelt hem 
dat het goed is. Jozef blijft bij Maria. Als Jozef en Maria in Betlehem zijn, wordt Jezus geboren. Maria wikkelt hem 
in doeken en legt hem in een voerbak. 

_____________________________________________________ 
 
Vanuit het team 
Op 25 november zijn juf Deborah Bok en haar man Arnold de trotse ouders geworden 
van hun zoontje Noah Samuël. Zijn roepnaam is Noah. Op het geboortekaartje geven 
zij aan dat ze dankbaar zijn dat hij er is en dat Noah meer dan een Wonder is! Juf 
Deborah heeft ons laten weten dat het goed gaat met het hele gezin. we feliciteren juf 
Deborah en Arnold van harte met de geboorte van Noah en wensen hen Gods zegen 
toe in hun leven met Noah. 

_____________________________________________________ 
 
Kerstviering 
Op donderdagavond 17 december zullen de groepen 1 t/m 8 de 
Kerstviering in hun eigen groepen vieren. Na intern overleg hebben 
we ervoor gekozen om 1 starttijd en eindtijd voor alle vieringen te 
hanteren: 

                 19.00 uur t/m 19.45 uur: groep 1 t/m 8 
I.v.m. Coronarichtlijnen willen we u vragen om uw kind/kinderen naar 
school te brengen/op te halen en daarna meteen weer richting huis te 
vertrekken. Met elkaar moeten we voorkomen dat er groeperingen 
met ouders bij het schoolhek gaan ontstaan.  
Volgende week ontvangt u vanuit de directie een mail met daarin 
de instructies omtrent het brengen en halen van de kinderen. 
Op deze donderdag maken we gebruik van het continurooster.  
De kinderen eten tussen de middag kosteloos in hun eigen groep en zijn om 13.30 uur uit.  
 
_____________________________________________________ 
 
HOOP! 
Vorige week heeft u een mail ontvangen met daarin de oproep om met ons meedoen in het 
doorgeven van HOOP! in deze Adventsperiode in een zeer bijzonder jaar. We hopen dat u 
met ons meedoet en een lichtgevende ster en het woord HOOP! voor uw raam wilt 
hangen. Van enkele ouders kregen we enthousiaste reacties terug in de vorm van foto’s. 
Alvast dank voor uw medewerking!! 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

 



 
Sint 

 

We kijken terug op een 
geslaagde Sintviering. Sint 
maakte dit jaar gebruik van een 
trailer om de kinderen van 
groep 1 t/m 4 te kunnen 
ontvangen via een Drive-in. 
In de onderbouw zorgde Sint 
voor een cadeau en in de 
bovenbouwgroepen waren 

weer prachtige surprises te 
zien! 
De dames van de 
OuderHulpGroep willen we 
bedanken voor hun enorme 
inzet om dit Sintfeest tot een 
succes te maken! We zijn als 
school blij met deze zeer 
actieve OuderHulpGroep! 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
Kinderkerstfeest 
 

Wij willen alle kinderen en natuurlijk ook hun papa’s, mama’s, oma’s, opa’s en alle anderen 

uitnodigen om samen met ons het Kerstfeest te vieren. 

Omdat het helaas niet mogelijk is om met zovelen in de kerk te zijn, wordt dit kinderkerstfeest via 

livestream uitgezonden vanuit de Biesboschkerk. 

Het Kerstfeest, op donderdag 24 december, begint om 18.30 uur en is te beluisteren via 

kerkdienstgemist.nl en te bekijken via de website van de Herv. Gemeente Werkendam,  

wijk 1. Er is een kinderkoor o.l.v. Marcel van der Poel, maar thuis kunnen jullie de liedjes natuurlijk 

ook hard meezingen.  

We wensen jullie een heel fijn KERSTFEEST.  

 

 

 

 
Kerstavondviering 
 

Donderdagavond 24 december – Kerstavond -  wordt er door de Herv. Gemeente, wijk 1 en de 

Maranathakerk een digitale kerstavondviering uitgezonden vanuit de Biesboschkerk. 

Het thema van deze dienst is “In het Licht van Gods Zoon”. 

De kerstliederen die we zingen worden begeleid door Marcel van der Poel. 

De dienst begint om 21.00 uur en is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en te bekijken via de 

website van de Herv. Gemeente Werkendam, wijk 1. 

We willen u allen hartelijk uitnodigen om deze dienst met ons mee te beleven. 

 

 

 

De commissie Herdertjestocht wenst u en jullie allemaal 

 

Gezegende Kerstdagen. 
 
 
 
 

 

 


