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Agenda 

Maandag 23 dec. t/m  
vrijdag 3 jan. 2020 
Maandag 6 januari 

Kerstvakantie 
 
 
Eerste schooldag in 2020! 

 

Hiep hiep hoera! 
 
 
 
 
 
 
 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

20 december 
25 december 
28 december 
29 december 
30 december 
 
 
31 december 
1 januari 
 
3 janauri 
7 januari 

Finn 
Rashano 
Batuhan 
Max 
Lilly 
Sem 
Romy 
Britt 
Astella 
Sabilla 
DJay 
Rishaant 

Groep 8 
Groep 7 
Groep 8 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 6 
Groep 5 
Groep 8 
Groep 4 
Groep 8 
Groep 1A 
Groep 1A 

   

 

Mededelingen en verslagen 

De beste wensen voor het nieuwe jaar 
Het jaar 2019 zit er bijna op.  
Een jaar vol activiteiten en ontwikkelingen. Wij willen u 
bedanken voor uw hulp bij de verschillende activiteiten 
gedurende het afgelopen jaar.  
En… we hopen natuurlijk op uw hulp voor komend jaar. 
 
Het team van Vesterhavet wenst u fijne kerstdagen en de 
beste wensen voor 2020! 
 
Website 
Al enige tijd kregen wij berichten over de slechte 
bereikbaarheid van de website. 

Inmiddels is de storing verholpen en is de website 
(www.vesterhavet.nl) weer bereikbaar! 
De kalender, de Vesterpost en de foto’s van de verschillende activiteiten zijn weer in te zien. 
Excuses voor het ongemak. 

http://www.vesterhavet.nl/


Kerstfeest  
Donderdag hebben we met elkaar het kerstfeest gevierd.’ 
‘s Morgens met een sfeervolle viering in de kerk en ’s avonds met een kerstdiner. 

 
Het thema van de 
kerstviering in de kerk was 
‘Geloven in Vrede’. 
In een maand die begint met 
Sinterklaas en eindigt met 
Kerstmis ligt een thema 
‘Geloven’ voor de hand. 
Maar is het nog wel van deze 
tijd om te geloven in een 
oude, goedgeefse bisschop 
of in een vredig kerstfeest 
voor alle mensen? 

Twee feesten waarin hopen, verlangen, dromen en geloven centraal staan. 
Wat kan het ons brengen? Welke bijdrage kunnen wij hier zelf aanleveren? 

  
Het tweeduizend jaar oude Bijbelse geboorteverhaal van Jezus 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.  
De tweede engel vraagt Maria 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 aardig gebaar en een vriendelijk woord de wereld al kunnen 
veranderen?  
  
In het prentenboek Het besluit van Sneeuwuil dat speciaal voor de onderbouw is gemaakt en een 
belangrijk onderdeel is van de kerstviering dit jaar, wordt dat prachtig verbeeld.  
In het bos zijn de dieren druk bezig met de voorbereidingen van het kerstfeest. Af en toe lopen de 
spanningen  hoog op. Totdat Sneeuwuil een mededeling doet dat het kerstfeest niet doorgaat dit 
jaar vanwege gebrek aan vrede. De dieren zijn van slag en geven elkaar de schuld dat het kerstfeest 
niet doorgaat.  
Dan begint het te sneeuwen… De sfeer verandert, de stilte doet iets met de dieren. 
Op het moment dat de verse sneeuwvlokken smelten op zijn tong mijmert Eekhoorn: ‘Vrede… dat 
proeft als een heerlijk woord.’  
  
Dit thema stond centraal in het toneelstuk dat de leerlingen van groep 7 hebben opgevoerd.  
Een toneelstuk waarin de leerlingen laten zien wat ruzie en elkaar niets gunnen voor gevolg heeft. 
De vrede is dan ver te zoeken… Gelukkig is het goed gekomen.  
Tussen de scenes door hebben we met elkaar verschillende liedjes gezongen. 
De kerstviering in de kerk hebben we gezamenlijk afgesloten met het lied ‘One big world’. 
‘One big world’ is een mooie kerstgedachte. Een wereld van vrede.  
Als dat toch eens waar kon zijn… Misschien kunnen wij er al een beetje mee beginnen? 



En in de avond het kerstdiner; mooi 
versierde tafels, lekkere hapjes, de 
lichtjes zijn aan… 
Een gezellige sfeer in alle groepen. 
Maar ook bij de ouders, zij 
ontmoetten elkaar met een hapje en 
een drankje tijdens het samenzijn. 
 
 
We kunnen terugkijken op een 
sfeervolle adventperiode,  
kerstviering in de kerk en kerstdiner. 
 
 

 
Ouders bedankt voor jullie hulp, kerstcommissie bedankt voor de organisatie. 
PS. De foto’s kunt u vinden op onze website onder het kopje ‘Ons Onderwijs’. 
 
Kinderkunstdagen Pier K 
We nemen afscheid van het jaar 2019 en verwelkomen het nieuwe jaar weer met een creatief feest 
in de tweede helft van de kerstvakantie. De Kinderkunstdagen bij Pier K! 

Het thema deze kerstvakantie is: Party 2020! 
We gaan Latin & Salsa dansen; we maken feestelijk gebak van klei; bouwen een vrolijke stad van 
bamboestokken en ander materiaal; schilderen een feestelijk schilderij; maken muziek in een 
partyband….en nog veel meer. Doe je met ons mee? 
Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K. 
Pier K Hoofddorp     
2 en 3 januari 2020    
10:00-16:00 uur      
De kosten bedragen € 27,00 per dag (inclusief lunch) of € 47,00 voor 2 dagen 
 
Kijk op www.pier-k.nl  voor het volledige programma en om in te schrijven. 
Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via  
023-5669565 of via: info@pier-k.nl  

Ik wens u een fijne feestdagen toe en tot maandag 6 janauri 2020! Lilian Schuurman   

http://www.pier-k.nl/
mailto:info@pier-k.nl

