
 
Agenda:   
7-10 december Adviesgesprekken groep 8 
16 december Kerstdiner 
17 december Kerstmusical 
18 december Vrij 
19 december t/m 3 januari Kerstvakantie 
12 januari  English presentation 
27 januari Studiedag AT-scholen 

 
Geachte ouders en verzorgers, 
 
Nieuwe leerlingen 
Welkom Milana en Amir. We wensen jullie een gezellige en leerzame tijd op de 
Augustinusschool! 

 
In deze nieuwsbrief leest u over de vele activiteiten op school tijdens de 
decembermaand. We hebben alles voor u op een rij gezet voor de komende 
periode. 
 
Sinterklaas 
Na een heel gezellige Sinterklaasviering met de kinderen is het alweer tijd om naar 
kerstmis uit te kijken. In de Parro zijn veel leuke foto’s over het bezoek van 
Sinterklaas en zijn Pieten geplaatst. Maar ook foto’s over de mooie surprises en de 
leuke sintspellen die overal gespeeld zijn. Alle ouders die ons hebben geholpen bij 
het organiseren van dit feest: heel erg bedankt! 
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Vooruitblik op de Kerstperiode 
Hieronder hebben we de komende activiteiten voor het kerstfeest voor u op een rij 
gezet. 

ü Maandag 14 december houden we een foute truiendag. De 
kinderen van de leerlingenraad hebben bedacht dat het heel 
leuk is om die dag allemaal een gekke, leuke foute trui aan te 
trekken. 
 

ü Dit jaar is alles anders, zo ook het kerstdiner. We hebben een cateraar bereid 
gevonden om een mooi keuzemenu samen te stellen voor alle kinderen. De 
komende week kunnen de kinderen hun voorkeur aangeven. U hoeft dit jaar 
dus niet in de keuken om iets lekkers te bereiden! 

ü Voorafgaand aan dit kerstdiner doet de Augustinusschool dit jaar mee met 
de Sophia Lichtjesactie. Dit is alleen voor de bovenbouw kinderen! De 
kinderen van groepen 5 t/m 8 lopen met lampionnen naar het 
bejaardenhuis ‘Nieuw Kerkelanden’ waar we 
kerstliedjes zingen. Dat doen we natuurlijk 
buiten.  Het is een sponsoractie, de opbrengst gaat 
naar het Sophia Kinderziekenhuis. Zo doen we iets 
voor kinderen die met Kerst niet thuis kunnen zijn én 
voor ouderen die weinig bezoek mogen ontvangen.   
- Wanneer? We starten woensdag 16 december om 
16:30 uur vanaf school om te verzamelen. Als we 
terugkomen op school begint het kerstdiner.   
- Wat doen we op school?  We maken lampionnen 
en oefenen kerstliedjes.  
-  Wat kunt u doen?  De kinderen zoeken sponsors, 
die een bedrag voor de lichtjesactie doneren. Je kunt 
je kind helpen om sponsors te zoeken.   

Er kan ook een bedrag gedoneerd worden via: 
www.lichtjessophia.nl/actie/de-kinderen-van-de-
augustinusschool/doneren  

Je kind kan ook helpen met een bedrag in de ‘Lichtjesspaarpot’. Deze staat 
vanaf  
7 december in de hal.   

En ouders zijn welkom om mee te lopen! (Met genoeg afstand tot de andere 
volwassenen natuurlijk.)   
 

ü  Woensdag 16 december is ons kerstdiner voor de 
groepen 1 t/m 4 van 17.30 - 18.30 uur. Vanaf 17.15 uur zijn de 
deuren geopend mogen de kinderen naar binnen komen. Om 
17.30 uur start het kerstdiner.  



ü De groepen 5 t/m 8 lopen eerst de lichtjestocht en zullen aansluitend 
deelnemen aan het diner. Dit eindigt om 18.45 uur. 

ü Het ophalen willen we veilig en gefaseerd laten verlopen. We zullen een 
indeling maken van het schoolplein waar u de kinderen kunt ophalen bij de 
leerkracht. Deze indeling ontvangt u volgende week. 

 

ü Donderdag 17 december is de laatste schooldag voor de kerstvakantie. Dit 
zal een lesdag zijn in kerstsfeer. 

De leerlingen uit groepen 7a en 7b verzorgen op donderdag 17 december de 
kerstviering voor de hele school. Het kerstspel 
wordt opgevoerd in de Waaier. Leerlingen zijn 
hard aan het oefenen en iedereen heeft er zin 
in! We lopen met de hele school naar de 
Waaier waar het kerstspel rond 10.30 uur voor 
alle kinderen van de school wordt opgevoerd. 
Helaas mogen er geen ouders naar het 
kerstspel komen kijken. 

 
Corona 
De laatste weken krijgen we opmerkingen van ouders dat er onderling te weinig 
afstand wordt houden bij het ophalen van de kinderen. Dit is vooral zichtbaar bij 
het pad voor het kleutergebouw. Om alles voor ouders, leerkrachten en kinderen 
veilig te houden verzoeken wij u om ook daar de 1,5 meter afstand te houden. 
 
 
 
Krantenactie 
Maandelijks wordt in de wijk Kerkelanden oud papier opgehaald. De GAD 
organiseert het ophalen, bepaalt de ophaaldata, tijden en voorwaarden. Zij 
verzorgen ook de wagens en de chauffeurs en zijn verantwoordelijk voor de actie. 
Vanaf januari 2021 zal de ophaaldag gewijzigd worden. Iedere 2e donderdag van 
de maand zal het oude papier worden opgehaald.  
Bij het ophalen van het papier is met de GAD afgesproken dat de school enkele 
vrijwilligers regelt die assisteren bij de actie. In ruil hiervoor ontvangt de school een 
deel van de opbrengst. De ouderraad beheert dit geld en in overleg met de school 
wordt dit ingezet voor excursies, schoolreis en andere activiteiten voor de kinderen.  
Wij hopen dat er regelmatig ouders zich aanmelden om hieraan deel te nemen. 
 
 
 
 


