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Beste ouders/verzorgers,  

 
Advent is kijken naar wat komt,  
hoewel er weinig licht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht,  
omdat je iets van God verwacht                                                                
een wereld waar het licht is. 
                                                                                                                
Advent is kijken naar wat komt,  
zoals toen, lang geleden,  
Er werd een kind van God verwacht, 
een kind van licht, een kind vol kracht,  
een kind dat zorgt voor vrede. 
 
Advent is kijken naar wat komt 
Advent is durven hopen.  
Het kerstkind is een nieuw begin.  
We slaan een weg van vrede in.  
Die moet je verder lopen. 
 
Advent is kijken naar wat komt  
Advent is durven dromen.  
Is licht zien in de duisternis,  
geloven dat God met ons is  
en dat zijn rijk zal komen 

 
 

Welkom aan een klein nieuw wonder 
Juf Celine en haar partner Roy zijn heel gelukkig met de geboorte van 
Hanna. Op het kaartje staat: ‘Liefde, zo mooi en fijn. Nog meer liefde te 
delen nu we met z’n drietjes zijn! 
We wensen hen veel geluk met elkaar.  
Het adres van Celine, Roy en Hanna is  
Wolkammerweg 17, 3615 CE in Westbroek. 

 

Welkom op Podium 
We heten Yara en Rose van harte welkom in groep 1. We wensen jullie een mooie, leerzame Podium-
tijd toe! 
 
Sinterklaasfeest 
We kijken terug op een fantastisch Sinterklaasfeest. Gisteren hebben we genoten van de 
Pietenmiddag en vandaag mochten we Sint en Piet welkom heten op school. 
Er waren allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen waardoor ze op een veilige manier bij ons langs 
konden komen. Het was zelfs zo dat Sint in een auto aankwam met de auto van Piet aan een 
sleeptouw van 1,5 meter. Ook had Sinterklaas een speciale ‘hand aan een stok’ zodat hij op afstand 
handen kon schudden. Nadat de kinderen allerlei kunstjes hadden gedaan heeft Piet zakjes 
pepernoten gestrooid zodat iedereen van lekkers kon worden voorzien. 
Fijn dat de kinderen én het team zo enorm hebben genoten van dit gezellige feest! 
 



Kerst 
En dan staat ook de Kerst alweer voor de deur. Een feest met een andere sfeer en een bijzondere 
boodschap. In de komende weken worden er liedjes geleerd, opzegversjes geoefend, tekeningen 
gemaakt en handvaardigheidsopdrachten uitgevoerd die in het teken staan van Kerst. 
Zo werken we toe naar de vieringen die op woensdagavond 16 december in de klassen worden 
gehouden. De vieringen zijn ongeveer van 18.30 uur tot 19.30 uur. Hiervoor ontvangen de kinderen 
binnenkort een uitnodiging.  
 
‘En toen… ridders, jonkvrouwen en kastelen’ 
Het is alweer even geleden dat we werken over ridders, jonkvrouwen en kastelen. Zoals u weet, willen 
we de film die we rondom dit thema hebben gemaakt graag met u delen. Omdat het digitaal versturen 
van de film niet haalbaar blijkt, moeten we één en ander anders organiseren. Wanneer u een usb-
stick, voorzien van uw naam, inlevert bij één van de leerkrachten, zorgen wij ervoor dat de film hierop 
gezet wordt. De film is 3.4 GB. 
 
Voorlopige adviezen 
Afgelopen week zijn de voorlopige adviezen voor het voortgezet onderwijs gegeven aan de leerlingen 
van groep 8. Eind januari volgen de definitieve adviezen. Dit betekent dat de leerlingen van groep 8 en 
hun ouders actief op zoek kunnen gaan naar een geschikte school voor voortgezet onderwijs.  
 
Social Schools 
Om u op de hoogte te houden van wat er op Podium gebeurt, zijn we op zoek naar een app die ons 
hierbij kan ondersteunen. Eén van de apps die we uit gaan proberen is Social Schools. 
Via deze app ontvangt u het laatste nieuws, foto’s of korte mededelingen. Deze berichten zijn alleen in 
te zien met een door ons verstrekte inlogcode. Momenteel voeren we een pilot uit onder een groep 
ouders (ouderraad en mr). Deze pilot is bedoeld om te onderzoeken, te leren en te experimenteren. 
We verwachten op deze manier te achterhalen of Social Schools een geschikt communicatie-
instrument kan zijn voor Podium.  
bevorderen tussen school  
Jarigen 
03 december  Huub   groep 4 
09 december Mette   groep 1 
11 december Noah   groep 8 
27 december Gijs   groep 3 
30 december Justin   groep 7 
 

Allemaal van harte gefeliciteerd! Huub, we hopen dat je een 

gezellige verjaardag hebt gehad.  

We wensen de andere kinderen alvast een fijne verjaardag toe! 

 
Agenda 
december 
donderdag 03  Pietenmiddag 
vrijdag  04  Sinterklaasfeest 
woensdag 16  Kerstcircuit en ’s avonds Kerstvieringen in de groepen 
vrijdag  18  vrije dag groep 1 t/m 8 
maandag  21 t/m 01 jan Kerstvakantie 
januari 
maandag 04  er is geen nieuwjaarsreceptie 
maandag 11  start Kunstwerk in de klas, groep 3-4 
vrijdag   15  vrije dag groep 1-2 
dinsdag  26  adviesgesprekken voor leerlingen en ouders van groep 8 
donderdag 28  voorstelling Ridder Florian, groep 1-2 
 
Tot slot  
  
Een hartelijke groet,  
mede namens het team,  
Petra Eindhoven  
 


