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Kerstbakjes 

De leerlingen van alle groepen gaan op maandag 14 en dinsdag 15 december kerstbakjes maken. Wilt u uw     
kind(-eren) een bakje, natgemaakte oasis en versierselen meegeven in een plastic tas met naam? 

Groep 7 en 8 gaan kerstbakjes maken voor de ouderen van Noord Sleen en ’t Haantje. Dit is een initiatief van 
Coevorden Co-Helpers. 

Op deze manier proberen we wat extra aandacht te besteden aan eenzaamheid en alleen zijn in Coronatijd.  

Onder voorbehoud van typefouten. 

Even voorstellen 

Zoals in een vorige nieuwbrief beschreven, is meester Dennis al een tijdje ziek. Dat betekent 
dat hij tijdelijk vervangen gaat worden en er een nieuw gezicht rondloopt binnen de school. 

Mijn naam is Marieke Naberman, ben 51 jaar en woon samen met mijn man Ard en twee 
dochters in het Twentse dorp Westerhaar. 

In mijn vrije tijd houd ik ervan om mijn sociale contacten te onderhouden, er op uit te gaan 
met mijn gezin en te tennissen. Daarnaast ben ik bestuurslid van de Hardenbergse korfbal-
vereniging en ben, wanneer alle Coronaperikelen voorbij zijn, vaak op het korfbalveld te 
vinden. 

Inmiddels ben ik ruim 25 jaar werkzaam in het onderwijs en heb in verschillende groepen 
gewerkt. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier binnen Scholengroep Hardenberg als 
locatiecoördinator gewerkt en daar veel ervaring opgedaan. Daarnaast ben ik op dit moment 

bezig met de schoolleiders opleiding. Deze hoop ik voor de zomervakantie af te ronden. 

Ik heb er zin in om binnen Scholengroep Schoonoord aan de slag te gaan. Heeft u vragen of opmerkingen, stel ze 
gerust! 

Hartelijke groet, 

Marieke Naberman 

Kerst op de Vlinderhof 

Donderdag 17 december vieren we kerstfeest op school. Dit jaar een heerlijke brunch i.p.v. 
een diner ’s avonds. Bakker Schepers verzorgt de broodjes en andere lekkernijen. Dit wordt 
aangevuld met hapjes die de leerlingen in iedere groep zelf gaan maken.   

De kinderen mogen natuurlijk hun allermooiste kleren aan deze dag. Bekers, borden en be-
stek zijn op school aanwezig. Deze dag gaan de kinderen gewoon tot 14.15 uur naar school. 
Vrijdag 18 december zijn de leerlingen om 12 uur vrij!  

We maken er een heel gezellig kerstfeest van. 

Bijlage 

 bericht over 
kerstfeest in de 
kerk  

 beslisboom 

Oud papier 

De container staat op de volgende data bij school: 

4-5-6 december   14-15-16 mei 

22-23-24 januari   9-10-11 juli 

19-20-21 maart   27-28-29 augustus 

 



 

KINDERKERST 
 
Beste kinderen,  
 

We willen jullie van harte uitnodigen voor het Kinderkerstfeest  
van onze kerk:  
een kinderkerstfeest met jullie vader / moeder,  
opa / oma kan dit jaar niet,  
maaarrrrrrrrrrrrrrrrr : wél met jullie!! 
En dat is super leuk!! 
 
Het feest gaat dit jaar op 24 december  
al om 16.00 uur beginnen. 
 

Het is namelijk zo dat we eerst in ons dorp / onze dorpen kerstontbijtjes gaan bezorgen. 
Deze ontbijtjes konden bij de kerk besteld worden: ‘gratis voor niks’ (via gerdascheffer@hetnet.nl). 
Als mensen dan een kleine gift willen geven, (wat we hopen) gaat alle geld naar ‘Villa Joep’  
- hét fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. 
 
Misschien bestelden jullie ouders, opa’s / oma’s ook wel een ontbijt? 
Dat kan tot 18 december. 
 
Om 12.00 uur gaan we de kerstontbijtjes klaarmaken in “Ons Centrum”. 
Vind je het leuk om daarbij ook te helpen, dan is dat alleen maar mooi: welkom! 
Als we na het rondbrengen terug zijn - rond 17.30 uur –  
dan gaan we een kerstpannenkoek eten: wie versiert de mooiste pannenkoek? 
We maken er natuurlijk mooie foto’s van!! 
 
Na het eten vieren we samen nog een kort kinderkerstfeest in de Dorpskerk. 
We zitten lekker bij elkaar op de grond, op een warm kleed, de kerstboom brandt, 
er branden kaarsen, er is muziek, een mooi verhaal … en tot slot een leuke verrassing. 
 
Kom je ook? 
Geef je op bij Inge van der Leij: 
vanderleij-hemmen@kpnplanet.nl / 06 82001429, 
of bij 
bertine_klaassen@hotmail.com / 06 18349313. 
 

Opgave kan tot en met vrijdag 18 december. 
Hartstikke leuk als je erbij bent. 
 
ds. Jitse Scheffer 
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