
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Kerstmis                                                                                               
Voor de laatste drie dagen voor de kerstvakantie hebben we een aantal 

aandachtspunten op een rij gezet.  

 

Woensdag 20 december: 

- Overdag: bestek, bord en beker voorzien van naam in een plastic tas meenemen 

naar school. 

- 17.20u: inloop voor het kerstdiner. Kinderen mogen in hun kerstkleding naar school als 

ze dat willen.  

- 17.30u: start kerstdiner voor de kinderen in de groepen. 

- 18.15u: einde van het kerstdiner. Ouders van groep 1 t/m 3 mogen binnen hun 

kinderen ophalen bij de klassen. De ouders van de groepen 4 t/m 8 blijven buiten 

wachten.  

-18.15u-18.45u: gezellig samen zijn op het plein, kerstmarkt, samenzang van een 

aantal kerstliederen. Het is wel de bedoeling dat u zelf op uw kinderen let als ze buiten 

zijn. 

 

Donderdag 21 december: 

-Hier gelden de gewone schooltijden. 

-Kinderen nemen voor beide pauzes zelf eten en drinken mee. 

-Plastic tas mee voor eventuele spullen. 

 

Vrijdag 22 december: 

-Alle kinderen gaan van 8.30u-12.15 u naar school. 

-Kinderen nemen zelf eten en drinken mee voor de kleine pauze. 

-12.15u VAKANTIE!!                                               

13 december Inloop groep 8 

14 december Inloop groep 4 

15 december  Inloop groep 5 

20 december Kerstdiner 

21 december Kerstviering op school 

22 december 12.15 uur alle kinderen vrij: Kerstvakantie 

8 januari Weer naar school 

http://www.kerstplaatjes.nl/plaatjes/kerstballen/kerstplaatjes-ballen-69-568296/


 
 

Kerstmarkt 2017 
 

Ruiken jullie de dennennaalden al? Worden jullie ook al horendol van Mariah Carey? 

Nee wij niet. Het is juist the most wonderful time of the year! Op woensdag 20 

december 2017 is de kerstviering op school voor de kinderen. Ook dit jaar willen wij 

weer tegelijkertijd een kerstmarkt organiseren voor kinderen, docenten en ouders. 

Ook dit jaar hoef je niet naar huis, terwijl je de kinderen naar school hebt gebracht.  

Vanaf ca. 17:30 is er weer veel te beleven op het schoolplein. Oliebollen, lekkers 

Broodjes worst, soep, glühwein, muziek. Het staat weer allemaal voor jullie klaar. De 

opbrengst van de kerstmarkt is ook dit jaar weer voor het goede doel.  

 

Loles heeft  aangegeven dat de kinderen dit jaar met kerst een schoenendoos 

mogen vullen voor kinderen in andere delen van de wereld: de edukans 

schoenmaatjes actie. Wij steunen dit initiatief van harte en met de opbrengst van de 

kerstmarkt kunnen wij bijdragen dat de dozen gevolgd worden naar hun 

eindbestemming en weten de kinderen waar de spullen heen zijn gegaan. De GGS 

wil de reis van deze dozen naar de eindbestemming ook weer gaan inzetten in een 

thema. Kortom een prachtig mooi initiatief, waarbij wij hopelijk veel geld voor 

ophalen. 

 

 Wij hopen jullie net als voorgaande jaren weer in grote getalen te mogen begroeten. 

Hohoho and Merry Christmas! 

 

Met vriendelijke groet, 

de ouderraad: Anneke, Evelyn, Iris, Maaike, Rhiannon, Sorena en Olga   

  

Kerkviering 

Hallo allemaal, 

Over een paar weken is het Kerstfeest. Dan vieren we, jong en oud, de geboorte van 

Jezus. Wij zijn druk bezig om een gezinsviering voor te bereiden. Het thema is “Kerstmis, 

een feest van licht en hoop”. 

Het is belangrijk dat er, juist in deze donkere tijd en wereld, licht(puntjes) zijn. En dat we 

hoop houden…. Misschien kunnen wij allemaal een lichtje zijn! 

 

Wij willen jullie uitnodigen om deze viering met ons mee te maken. En natuurlijk zijn 

jullie ouders, oma’s en opa’s en allen die dit lezen, van harte welkom! 

 

Wanneer?          Zondag 24 december 2017 

Waar?                 St. Jozefkerk in Zwolle-Zuid 

Hoe laat?           19.00 uur                                                                         

                                                                                                                     

Diegenen, die niet aanwezig kunnen zijn, wensen wij alvast  

 

Gezegende Kerstdagen en een Hoopvol 2018! 

 

Met een hartelijke groet, 

Werkgroep gezinsvieringen 



 
 

 

Edukans schoenmaatjesactie  

Dit jaar willen we graag kinderen ver weg in een arm 

land blij maken met een schoenendoos met (nuttige) 

cadeautjes. Enerzijds met als doel kinderen daar blij te 

maken met o.a. schoolspulletjes om zo te zorgen dat 

ook de kinderen daar onderwijs kunnen volgen. 

Anderzijds ook om onszelf en onze kinderen bewust te 

maken van het feit hoe goed wij het hier in Nederland 

hebben en dat dat iets is om dankbaar voor te zijn in 

plaats van het als vanzelfsprekend te ervaren. Een 

goede doel actie als deze is een manier om kinderen 

bewust te laten zijn dat ook zij met een kleine bijdrage 

de wereld een klein beetje beter kunnen maken!! 

 

Belangrijk om te weten: 

-Het is een goed doel dus alles is vrijwillig. Als de kinderen of ouders niet willen 

meedoen is dat ook goed.  

- Elke gezin kan één doos vullen, maar elk kind uit het gezin mag ook een eigen doos 

vullen. Ouders kunnen dit samen met hun kinderen overleggen. 

- De 6 euro verzendkosten zijn niet verplicht, maar het zou mooi zijn als elke kind weet 

waar de doos naar toe gaat. 

Als je hieraan mee wil doen, is dit het plan:  

Vanaf woensdag 13 december starten we op school met de Edukans 

schoenmaatjesactie.  

 In de klas wordt met behulp van lesmateriaal van Edukans tekst en uitleg 

gegeven aan deze actie en het doel ervan, zodat de kinderen ook begrijpen 

waarom ze de schoenendozen versieren en vullen met kleine cadeautjes. 

 Elk kind krijg een folder mee naar huis met tekst en uitleg en het verlanglijstje 

waarmee de doos gevuld kan worden en wat er juist niet in mag.  

 

Woensdag 13 december tot dinsdag 19 december 

 De kinderen gaan in deze week de doos op school versieren tot een mooie, 

persoonlijke cadeaudoos. De kinderen mogen thuis de spulletjes voor in de 

doos verzamelen en meenemen naar school. Uiteraard zal in deze week 

aandacht worden besteed aan wat het betekent om kind te zijn in een arm 

land en waarom het zo belangrijk is dat ook die kinderen kans krijgen op 

onderwijs! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEgqLfkIfYAhXBKVAKHb9fBCgQjRwIBw&url=https://nicolaasschoolodijk.nl/schoenmaatjes/&psig=AOvVaw3LdXvHQCUPtiO_J8xELAzE&ust=1513259403003082


 
 

 In de folder staat een barcode. U kunt ervoor kiezen om de schoenendoos te 

volgen. Als u daarvoor kiest, maak dan gebruik van de barcode die in de 

folder staat. Deze barcode zal geactiveerd moeten worden door ouder en 

kind samen. Op deze manier krijgt uw kind op basis van de barcode een 

bericht waar zijn of haar schoenendoos naartoe is gegaan.  

BELANGRIJK: De sticker met geactiveerde barcode moet weer mee naar 

school om op de schoenendoos geplakt te worden. Het is handig om op de 

sticker aan te geven voor welke leeftijd en geslacht de doos is gemaakt.  

 Om de doos te kunnen volgen, betaal je 6 euro voor het activeren van de 

barcode. Dit geld kan ingeleverd worden op school of tijdens de kerstmarkt.  

 Tot uiterlijk dinsdag 19 december kunnen de dozen gevuld worden op school. 

De doos gaat dus niet mee naar huis! 

 

Woensdag 20 december 

 Woensdagochtend 20 december worden de dozen naar het inleverpunt in 

Kampen gebracht! 

 Woensdagmiddag/ avond is de jaarlijkse kerstmarkt en kerstdiner op school. De 

opbrengst van de kerstmarkt zal dit jaar naar Edukans gaan. 

 

Vrijwillige bijdrage 

 Zoals in de folder staat gaat de schoenendoos op reis. De reis vanaf het 

inleverpunt naar het betreffende land wordt door vrijwilligers gedaan, maar is 

natuurlijk niet zonder kosten. Daarom wordt in de folder ook een 

verzendbijdrage genoemd van 6 euro per doos. In de hal van de school en 

tijdens de kerstmarkt zal een Edukans inzamelingsdoos worden neergezet 

waarin deze bijdrage kan worden gedeponeerd. De winst van het kerstmark 

gaat ook naar dit doel. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEtYKJm4fYAhVBLVAKHZ-qBEAQjRwIBw&url=http://shop.marsival.be/info/schoenmaatjes-algemeen&psig=AOvVaw3MFkWUJa0cRC5YQ7kUpTe5&ust=1513262144522300


 
 

Het Kinderplatform Dieze-Wipstrik  

 
Van elke school uit Dieze en de Wipstrik zijn twee kinderen vertegenwoordigd. Tijdens 

de bijeenkomsten denken de kinderen na over de wijk, doen ze onderzoek en komen 

ze in actie. Op dit moment onderzoekt het Kinderplatform de speelplekken in de wijk. 

Hoeveel speelplekken zijn er eigenlijk en kan je zomaar een speelplek starten? Het 

platform gaf al advies over de aanschaf van een speeltoestel en kreeg bezoek van 

de beheerder speelvoorzieningen van de gemeente Zwolle. Begin volgend jaar 

onderneemt het Kinderplatform actie en gaan zij wellicht iets organiseren rondom het 

thema ‘speelplekken’. Het Kinderplatform is een initiatief van Travers Welzijn. Volg het 

Kinderplatform en meer kinderactiviteiten op Facebook: 

kinderwerkdiezerpoortwipstrik.    

 

Tijdens de bijeenkomsten denken de kinderen na over de wijk, doen ze onderzoek en 

komen ze in actie. Op dit moment onderzoekt het Kinderplatform de speelplekken in 

de wijk. Hoeveel speelplekken zijn er eigenlijk en kan je zomaar een speelplek starten? 

Het platform gaf al advies over de aanschaf van een speeltoestel en kreeg bezoek 

van de beheerder speelvoorzieningen van de gemeente Zwolle. Begin volgend jaar 

onderneemt het Kinderplatform actie en gaan zij wellicht iets organiseren rondom het 

thema ‘speelplekken’. Het Kinderplatform is een initiatief van Travers Welzijn. Volg het 

Kinderplatform en meer kinderactiviteiten op Facebook: 

kinderwerkdiezerpoortwipstrik.   

 

Tot nu toe waren Marijn en Senna afgevaardigden van de Geert Grote school. 

Zij hebben echter aangegeven dat zij hun plek vrij willen geven voor 2 nieuwe 

afgevaardigden van onze school uit de groepen 6, 7, 8. 

Zit jij  in groep 6, 7 of  8? En lijkt jou dit leuk  

Geef  je dan op bij Juf Yvonne wanneer jij  je hiervoor wilt aanmelden. 
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