
 
Agenda:   
13 t/m 16 december Adviesgesprekken groep 8 
16 december Kerstlunch 
16 december Kersttruiendag 
23 december Aangepaste schooltijden 14.00 uur 
24 december t/m 9 januari Kerstvakantie 
26 januari  Studiedag 

 

Nieuwe leerlingen 
Welkom Imraan, Milo en Obayda. We wensen jullie een gezellige en leerzame tijd op de 
Augustinusschool! 
 
Sinterklaas 
Afgelopen vrijdag was daar eindelijk het 
moment waar veel kinderen in spanning op 
hadden gewacht. Sinterklaas kwam de school 
bezoeken samen met 2 pieten. Helaas 
konden we door alle regels Sinterklaas niet 
binnenhalen. Wel kon de Sint alle kinderen 
groep voor groep ontvangen in de speelzaal. 
Hier hebben de kinderen liedjes gezongen 
voor de Sint en hadden alle groepen een 
mooie slinger gemaakt om de speelzaal te 
versieren. Het was een geslaagde dag voor 
iedereen. 

 
Alternatief kerstdiner 
Afgelopen week hebben we de tijd genomen om te kijken hoe we met de kinderen dit jaar 
het kerstdiner op school te kunnen houden. Aangezien door de nieuwe maatregelen alle 
groepsactiviteiten voor 17:00 uur afgelopen moeten zijn is het niet mogelijk na dat moment 
op school nog met de kinderen te kunnen dineren. Om er toch zeker van te zijn dat we dit 
jaar niet op het laatste moment alles moeten omgooien zijn we tot de volgende indeling 
gekomen.  
 
Op 16 december gaan we met alle kinderen lunchen op school. We hebben gekozen voor 
16 december, omdat er nog steeds een kans bestaat dat de basisscholen een week eerder 
dicht gaan als de besmettingscijfers hoog blijven. Deze lunch wordt verzorgd door Très Joli 
die vorig jaar ook het kerstdiner mogelijk heeft gemaakt. Wat de kinderen gaan eten wordt 
binnenkort door de leerkracht met de ouders gedeeld. Op 16 december hebben we ook 
een kersttruiendag. Alle kinderen mogen deze dag gezellig een kersttrui aantrekken. 
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Adviesgesprekken groep 8 
De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 zullen van 13 t/m 16 december live 
op school gehouden worden met één ouder en de leerling. Wij vinden deze gesprekken erg 
belangrijk en hebben er daarom voor gekozen om dit live op school te doen. Mochten 
ouders zich hier niet fijn bij voelen dan kunnen we het ook online laten plaatsvinden. Ouders 
nemen hiervoor zelf contact op met de leerkracht. 
 

Een goed doel steunen met Kerst 
Vorig jaar zijn we met een deel van de kinderen naar Nieuw Kerkelanden gelopen met 
lampionnen en hebben we daar liedjes gezongen. Met deze actie haalden we geld op voor 
het Sophia kinderziekenhuis en hebben we daarnaast gezorgd voor een lach op de 
gezichten van de ouderen van Nieuw Kerkelanden. 
 
Dit jaar willen we met de school graag aandacht besteden aan de voedselbank van 
Hilversum die ook in de Emmauskerk een distributiepunt heeft voor mensen die tijdelijk niet 
in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Voor deze actie willen we op woensdag 
15, donderdag 16 en vrijdag 17 een inzamelingsactie houden. Iedereen die iets kan missen 
kan die dagen in het kleutergebouw of in het hoofdgebouw iets komen doneren waar de 
voedselbank iets aan heeft. Om hierbij te helpen is hieronder een lijst toegevoegd van 
producten die de voedselbank graag ontvangt. 
 

 
 
Houdbare voedingsmiddelen 

• Koffie/thee 
• Suiker 
• Flacon braadboter 

• Rijst/pasta 
• Aardappelpuree 
• Vis-/vleesconserven 

• Soep in blik 
• Maaltijdmix/-saus 
• Jam/pindakaas/ e.d. 

• Groente-/ fruitconserven 
 
Reinigingsmiddel voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik 

• Shampoo 
• Stukje zeep 

• Tandpasta 
• Wasmiddel 

www.voedselbankgooi.nl / info@voedselbankgooi.nl  

 
 



Bericht van de kerk 

1e Heilige communie zoals ieder jaar mogen kinderen vanaf groep 4 en hoger hun 1e Heilige 
Communie doen. Ook als uw kind nog niet gedoopt is, kunt u uw kind opgeven. Samen met 
u wordt dan gekeken naar een datum om uw kind te dopen.  

De 1e Heilige communieviering staat gepland voor zondag 29 mei 2022 in de Emmauskerk. 
U kunt uw kind hiervoor opgeven via een mailtje naar secretariaat@emmaus-paulus.nl en/of 
rkdiakensimileer@outlook.com en/of c.hensen.1@kpnmail.nl .  

Uw kind wordt op 6 woensdagmiddagen voorbereid op zijn of haar 1e heilige communie. 
Op dinsdag 8 februari om 19.30 uur zal er een ouderavond in de Emmauskerk plaatsvinden. 

 


