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 In deze nieuwsbrief:   
- Kerstviering/Kerstdiner - Oud papier actie op 13 december - Verschillende belangrijke data om te onthouden  Beste ouders,  

Hiervoor u ligt de nieuwsbrief van de maand december. Deze nieuwsbrief is ook te raadplegen op onze website.   De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11 januari 2019 Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Data om te onthouden 
Datum  Tijd Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: ) Voor  … 
5 dec. Sinterklaas komt bij onze school op bezoek. Aankomst: ongeveer 8.30u.  
6 dec. De school begint om 9.30u. Vanaf 8.30u inloop mogelijk na overleg  
13 dec. Oud papier Actie. De overige dat zijn op 7-03-2019, 16-05-2019 en 18-07-2019. De container staat van 8.00-16.00u voor de school. We zoeken wat ouders die het oud papier van de school in de container willen dumpen. 

Iedereen 

14 dec. De kinderen verzamelen hun gemaakte kaarten en brieven die verspreid zullen worden aan de ouderen in Nederland. Een actie van de Nationale Ouderenbond.   
Alle groepen 

20 dec. Kerstdiner van 17.45u-19.00u. Alle groepen 
21 dec. Kerstviering in de Bethlehemkerk. Florisstraat 2.   Aanvang: 10.30u. Iedereen is van harte welkom.  Alle groepen 
21 dec. Begin kerstvakantie. Voor alle kinderen om 12.00u.  Alle groepen 
7 jan.  Vandaag verwachten we de kinderen weer om 8.30u op school. Alle groepen 



   Terugblik vorige maand  In de afgelopen week hebben we met de kinderen Sinterklaas gevierd. In de lijn van het Sinterklaasjournaal hebben twee leerkrachten de Pieten leesles gegeven in het NSO lokaal. Dat was een surprise dat de Sint al binnen was. Voor de kinderen uit de kleutergroepen zijn prachtige fotolijstjes gemaakt, die de kinderen mee hebben gekregen.    Advent Ook de adventsopeningen zijn van start gegaan. Iedere vrijdagmorgen komen we op het Vlinderplein bij elkaar om met elkaar te zingen en te bidden als voorbereiding op het kerstfeest. Tijdens de 4e adventsopening en daaropvolgende kerstviering in de Bethlehem kerk, aan de Floresstraat bent u van harte welkom. Aanvang: 10.30u.   Vooruitblik komende maand We hebben nog twee weken tot aan de kerstvakantie. De donkere dagen voor kerst die zich kenmerken door allerlei gezellige zaken naast het onderwijsleerproces. Op maandag 7 januari begint de school weer na een welverdiende kerstvakantie.   Met vriendelijke groeten, J. Zuydgeest (directeur)  Mededelingen van het team en de ouder- en medezeggenschapsraad  
 Geboren de zoon van Hugo en Suzanne van Loenen-Borsboom en het broertje van Teije 

 Welkom op school We heten juffrouw Rabia Barsatie van harte welkom op onze school. Zij zal voornamelijk in kleutergroep A werkzaam zijn, maar kan ook in andere groepen ingezet worden.  In jaargroep 4 is de komende weken een stagiair aanwezig. Luka de Wit loopt in 6 weken zijn maatschappelijke stage.    Kerstviering op school Dit jaar vieren wij het kerstfeest met een kerstdiner op donderdagavond 20 december en een kerstviering op vrijdagmorgen 21 december. Zie ook de brief verderop in deze nieuwsbrief.  Op 21 december moeten de kinderen op de normale tijd (8.30u) op school zijn. Rond 10.00u gaan we met de kinderen naar de Bethlehemkerk in de Floresstraat 2. Hier zal een gezamenlijke kerstviering zijn, waaraan kinderen en leerkrachten hun medewerking verlenen. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Na afloop gaan alle kinderen weer naar school. Om 12.00u begint voor alle groepen de kerstvakantie. 
 Boost BMS Denkt u aan de betaling voor de TSO van de 3e periode 2018. Voorkom onnodige administratiekosten en betaal per ommegaande. De betalingstermijn is al verstreken. De NSO zal op maandag 24 december om 17.00u dicht gaan.  



Tegemoetkoming schoolkosten 2017-2018 De Delftpas is een pas voor iedereen om gratis of met flinke korting deel te kunnen nemen aan ruim 750 leuke activiteiten in de regio. Voor kinderen in Delft met ouders die een inkomen hebben tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm is er ook een schoolkostenregeling aan de Delftpas gekoppeld. Voor het schooljaar 2018-2019 hebben deze ouders recht op een tegemoetkoming in de schoolkosten.   Het gaat om ouders met een laag inkomen:  
 € 1.559 voor gehuwden, samenwonenden of (één-ouder)gezinnen   € 1.091 voor alleenstaanden 

De tegemoetkoming in de schoolkosten is voor kinderen 4 tot en met 17 jaar die in het bezit zijn van een gratis Delftpas. Deze pas ontvangen de kinderen als één van de ouders een Delftpas heeft gekocht tegen een gereduceerd tarief van € 5,-. De tegemoetkoming in de schoolkosten bestaat uit twee producten. Het eerste product is een tegoed waarmee de ouderbijdrage en de eigen bijdrage voor het  schoolreisje betaald kan worden. Voor de basisschool is dat € 50,- en voor de middelbare school tot en met 17 jaar € 120,-. Dit bedrag maakt de gemeente rechtstreeks over aan de scholen. Scholen kunnen dit bedrag aanvragen voor hun leerlingen die een gratis Delftpas hebben. Daarnaast krijgen leerlingen met een gratis Delftpas een tegoed op hun Delftpas gestort. Dit bedrag  is te besteden aan school- en sportspullen in de deelnemende winkels. Voor de basisschool is dit € 50,- en voor de middelbare school tot en met 17 jaar is dit € 150,-.    Hoe werkt het?  In het schooljaar 2018-2019 kunnen ouders aangeven of zij gebruik willen maken van de tegemoetkoming in de schoolkosten. Dit kan door op school een kopie van de Delftpas van het kind te laten maken. De school kan dan de kosten bij de gemeente declareren. Dit kan tot 1 februari 2019.  Kijk voor meer informatie op www.delftpas.nl of stuur uw vraag of opmerking naar delftpas@delft.nl   Nieuws uit de groepen   
 Jaargroep 3 In groep 3 hebben we veel geleerd op 21 november over de plasticsoep, die in de oceaan drijft en wat we er met elkaar aan kunnen doen. 
 Jaargroep 6 Vrijdagmiddag 18 januari volgt groep 6 een workshop "Natuur onder de loep" bij de Papaver.  De kinderen leren:  dat er meer is, dan je met het blote oog ziet.  beter kijken naar planten en dieren  microscopische preparaten maken  omgaan met een microscoop  Jaargroep 7 en 8 Maandagmiddag 17 december gaan we schaatsen. We vertrekken om 12.30u vanaf school en zijn rond 15.00u weer terug. De entree wordt gesponsord door het Ondernemersfonds Vrijenban-Wippolder. Kinderen die zelf geen schaatsen hebben, kunnen deze huren voor € 2,50, Dit geld moet vooraf aan de leerkracht worden overhandigd. Er zijn genoeg begeleiders.  Jaargroep 8 Dinsdag 11 december gaan wij wederom een les volgen op het SC Delfland. We vertrekken om 08:30 uur met de fiets en zijn rond 10:30 uur weer terug. Er zijn genoeg begeleiders.  Kunst- en Cultuuractiviteiten            
Dansen In de afgelopen weken heeft er een aanbod voor dansactiviteiten plaatsgevonden. Veel kinderen 



hebben daar aan deelgenomen. Deze dansactiviteit gaat na de kerstvakantie door. De dansactiviteit is op maandag na schooltijd. Voor de kinderen van 6 t/m 9 van 15.30-16.30u en voor de kinderen van 10 t/m 12 van 16.30-17.30u. De activiteit is voor iedereen toegankelijk, maar “vol = vol”. Mededelingen omtrent het opgeven voor deze activiteit volgen nog. De activiteit wordt gesubsidieerd door de gemeente Delft en blijft voorlopig gratis.    
 

  Trefwoord 
 Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een digitale kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de tweede aflevering van maandag 12 november 2018 tot en met vrijdag 15 februari 2019 zijn dat de volgende thema’s:  
 Meetellen (week 49 t/m 51) Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie bijzonder in tel is. Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).   
 Zien (week 5 t/m 7) Inhoud: Over kijken en zien en over zien en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien. Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water (Marcus 6); Bartimeüs (Marcus 10; 46-52); Jezus vertelt verhalen (Matteüs 13 / Lucas 15).  Nieuws uit de Ursulaparochie  

www.rkdelft.nl    Kerst in de Sacramentskerk  Kerstmis is een feest met veel tradities. Daarom is er natuurlijk ook dit jaar weer een kerstfamilieviering in de 



Sacramentskerk. De viering is op maandag 24 december en begint om 19.00 uur. Er komt dit jaar een herder met een heel bijzonder verhaal. De kinderen mogen samen met hem op zoek naar het pasgeboren kindje in de stal.  Pastor Elma Beerends zal in deze viering voorgaan en het gelegenheidskoor o.l.v. Sonja Nowee zingt. Kinderen die het leuk vinden om mee te zingen in het koor zijn van harte welkom. Kom dan een beetje vroeger naar de kerk. Na de herders gaan er natuurlijk nog meer mensen bij Jezus op bezoek in de stal. Op      6 januari 2019 is het feest van Driekoningen en horen we tijdens de kinderwoorddienst over deze bijzondere bezoekers in de stal. Deze viering begint om 9.30 uur. Wij kijken er naar uit, jullie ook?   Angela, Miranda, Anna, Marlou en Thea  P.S. Voor vragen over het koor of iets anders, kun je natuurlijk altijd een mailtje sturen naar gezinsvieringen.sacramentskerk@rkdelft.nl  
Advent in de Maria van Jesse kerk Graag willen wij jullie uitnodigen voor de volgende kinderwoorddiensten bij de Maria van Jessekerk (van 11:00 tot 12:00).   Op 2 december gaan wij leuk advents kransen maken.  Op 9 december gaan wij een leuk werkje maken en het volgende verhaal behandelen:  Johannes begint met zijn werk (Lucas 3,1-6.) In dit verhaal wordt Johannes door God geroepen. God had een boodschap voor hem. Johannes moest naar de mensen toe en ze vertellen dat zij een nieuw leven moesten beginnen. Ze moesten zich laten dopen! Wanneer ze dat deden, dan zou God hun zonden vergeven.  Overige Nieuwsberichten         
 

  

  Kerstmarkt Lichtpuntjes Vrijenban Wippolder 
 

 

   

  

  

 

   

  

De gezelligste kerstmarkt voor het hele gezin! 
  

De Lichtpuntjes Vrijenban Wippolder, een hele volle mond maar het is gewoon een hele gezellige kerstmarkt voor het 
hele gezin! Op woensdag 12 december van 14:00-20:00 uur op het schitterende terrein van het Historisch Joris zullen er 
kraampjes staan met leuke spullen die je onder de kerstboom kunt weg geven. Of om gewoon zelf te houden natuurlijk. 

 

  



Daarnaast zullen er een hoop kinderactiviteiten plaats vinden: je kan je balans op een snowboard simulator oefenen, 
kinderen kunnen worden geschminkt, je kan op de foto met de Kerstman of een rondje op de winter stormbaan. Al die 
bezigheid zorgt natuurlijk voor honger en dorst en gelukkig is daar ook aan gedacht! Binnen in het Historisch Joris kan 
je nog meer kraampjes vinden, kan je met je gezin op de foto in kerst stijl of kan je gewoon een lekker warm glühweintje 
scoren. 
  

Dit jaar zal de Lichtpuntjes Vrijenban Wippolder alweer voor de 6e keer georganiseerd worden. De 
Ondernemersvereniging Vrijenban Wippolder wil hiermee wat gezelligs en positiefs organiseren voor het hele gezin en 
de wijk zo verbinden met elkaar. Daarom zullen diverse ondernemers uit de wijk zichzelf presenteren als bijvoorbeeld 
Queens die om 14:00 en 15:00 uur een circuit training zal geven (dus neem je sportkleding mee). Al deze ingrediënten 
bij elkaar zorgen ervoor dat dit een heel gezellige avond gaat worden met als klap op de vuurpijl om 20:00 uur een 
vuurwerkshow van het Delfts Vuurwerk Paleis! 
  

Wil je op de hoogte blijven van alle leuke dingen die je op de kerstmarkt kan terug vinden of wil je nog een kraam? 
Houdt dan www.yourevents.nu in de gaten. En voor de laatste nieuwtjes of leukste feitjes, dan is er natuurlijk een 
facebook pagina: Lichtpuntjes Vrijenban Wippolder! 
  

  

Datum: Woensdag 12 december 2018 
  

Plaats: Historisch Joris 
  

Tijd: 14.00 tot 20.00 uur 
     

 
 

  
 

    Kerstdiner 
Het kerstdiner zal plaatsvinden op donderdag 20 december van  17.45u tot 19.00 u.  De kinderen kunnen na afloop binnen opgehaald worden. Buiten is er (tegen het einde van  het diner) gelegenheid om samen gezellig wat te drinken. Het is de bedoeling dat het kerstdiner verzorgd wordt door de kinderen en de ouders. U kunt uw bijdrage leveren door voor ongeveer 6 personen een gerecht klaar te maken.  Enkele suggesties van onze kant zijn:  
Voorgerecht Hoofdgerecht Toetje 
gevulde eieren hartige taart flensjes 
Komkommerstukjes gehaktballetjes verse fruitsalade 
stokbrood met kruidenboter saté brownie 
 worstenbroodjes muffins  
 pizza  
 drumsticks  
 vegetarische hapjes  Bij de kleuterklassen en de groepen 3 hangt een kerstboom aan de deur, daar kunt u uw keuze voor een gerecht maken. Uiteraard kunt u ook een van uw eigen specialiteiten klaarmaken. Bij de hogere groepen graag onderstaand strookje inleveren. Wilt u van tevoren ook doorgeven aan de leerkrachten of uw kind iets niet mag eten of een allergie heeft? Dan houden wij daar rekening mee! Bij vleesgerechten graag vermelden wat voor vlees het is. De kinderen moeten van huis een bord en bestek (voorzien van naam!) meebrengen. U krijgt deze na het diner weer (vuil) mee terug. Groep 3 t/m 8 mogen zelf een waxinelichtje met  houder  meenemen voor bij het diner. Met vriendelijke groeten, De kerstcommissie   Inleveren uiterlijk maandag 17 december bij de jaargroep van uw kind(eren):  Bij de kleuterklassen en groep 3 hangt een kerstboom aan de deur. Daar kunt u uw keuze voor een gerecht maken! De ouders /verzorgers van:  .. ………………………..…………………………………..  maken het volgende gerecht: ……………………………………………………………….. 


