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Thema kerst:  Geloven  

 

In een maand die begint met Sinterklaas en 

eindigt met Kerstmis ligt een thema ‘Geloven’ 

voor de hand.  

Wereldwijd vieren mensen ieder jaar kerstfeest. 

Een feest van hopen, verlangen, dromen en 

geloven. Welk houvast heeft het ons te bieden?  

  

Het tweeduizend jaar oude Bijbelse geboorteverhaal van Jezus, opgeschreven door 

Lucas, helpt ons om dat te ontdekken. Drie keer vraagt een engel om geloof. De 

eerste engel vraagt Zacharias en Elisabet om te geloven dat ze op hoge leeftijd nog 

een zoon zullen krijgen. En dat dit kind de opmaat is naar een betere toekomst. Het 

laatste is wellicht nog moeilijker te geloven dan het eerste. De tweede engel vraagt 

Maria, een onbeduidend meisje, om te geloven dat zij de moeder van Gods Zoon 

zal worden. En dat dit kind het begin betekent van een wereld van 

rechtvaardigheid en vrede. De derde engel vraagt eenvoudige herders om te 

geloven in de vrede die God toewenst aan iedereen die hij liefheeft.  

  

Je kunt je bij dit verhaal afvragen of het echt gebeurd is. Of het waar is van die 

engelen, van de volle herberg en van de herders in die nacht, toen en daar. De 

geloofsvraag in het verhaal gaat echter over onszelf, in het hier en nu: Durven we te 

geloven dat een toekomst van vrede en rechtvaardigheid mogelijk is? En geloven 

we dat ook de allerkleinste inzet een begin kan zijn? Dat een kind, een aardig 

gebaar en een vriendelijk woord de wereld al kunnen veranderen? 

 

Geloof in een toekomst van vrede wordt gedragen door 
vertrouwen in mensen en wat mensen kunnen. 
 

 

Kerstvieringen 

 

De goede Sint is net het land uit en de eerste twee kaarsen op 

de adventskrans zijn alweer aangestoken. Afgelopen maandag 

en donderdag zijn de advent vieringen gestart. Ook de 

komende week zullen wij de kaarsen gezamenlijk laten 

branden, zingen en luisteren naar een mooi verhaal. 

De laatste kerstviering zal met alle kinderen en leerkrachten 

samen zijn op donderdagmiddag 19 december. Misschien leuk 

om te weten dat in elke klas de liedjes voor deze viering 

gezongen gaan worden! 
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Kerstkoken en knutselen 

 

 

Op woensdag 11 december  is er 

geknutseld en gekookt. Heerlijk om 

iedereen zo gezellig met elkaar bezig te 

zien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstwandeling  
 

Op donderdag 19 december hebben wij in 

de avond een bijzondere kerstwandeling 

door de wijk georganiseerd. Hierbij zijn alle 

ouders, broertjes en zusjes van harte 

uitgenodigd om samen het kerstverhaal te 

beleven.  

 

We kunnen vast verklappen dat de 

leerkrachten, samen met groep 6 en 7 zich 

gaan inzetten om er een geslaagde kerstwandeling van te maken. 

 

Donderdagavond wordt de kerstwandeling van 17.00 uur tot ongeveer 20.00 uur in 

groepjes gelopen. De wandeling zal ongeveer 30 tot 45 minuten duren. 

U ontvangt, op de dag van aanstaande maandag, een brief met de tijd dat u en 

uw kinderen ingedeeld zijn. Wij proberen er rekening mee te houden dat de jongere 

kinderen zo veel mogelijk aan het begin van de avond lopen. 

Het zou fijn zijn als u deze avond via de ingang aan de Acacialaan het schoolplein 

op komt. 

U verzamelt op de aangegeven tijd in het lokaal van groep 5, hiervoor kunt u naar 

binnen via de bovenbouwingang.  

Na afloop zal de oudercommissie u verwennen met iets lekkers op het schoolplein 

(geen maaltijd). 
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Kerstkaartjes 

 

 

Het is ontzettend lief dat er elk jaar kerstkaartjes geschreven en 

rondgedeeld worden. Helaas krijgt niet iedereen evenveel kaartjes. 

In de kerstgedachte dat iedereen ‘meetelt’ lijkt het ons geplaatst 

om de kerstkaartjes buiten school rond te delen. Dan heeft niemand 

het gevoel er niet bij te horen!  

In de school gaan wij in alle klassen kerstkaarten maken, zodat 

tijdens de kerstviering op donderdagmiddag alle kinderen een 

kerstkaart van een andere leerling krijgen. 

 

 

 

Pyjama/ foute kersttruien dag 

 

 

Op vrijdag 20 december hebben we continurooster. Groep 2 en 3 

zijn dan natuurlijk gewoon om 12:00 vrij. De groepen 4 t/m 8 eten 

hun zelf meegebrachte lunch in de klas. Voor deze leerlingen start 

de kerstvakantie om 14.00 uur.  

 

Op deze dag mogen alle kinderen in foute kersttrui, pyjama, huis-

/trainingspak of onesie naar school komen!  

 

 

Namens het hele team van de Josephschool wensen wij 

iedereen 

een hele fijne kerst! 

 


