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Bibliotheek 

De dagen dat de schoolbieb open is de komende tijd: 

Woensdag 30 november 2022 

Woensdag 14 december 2022 

 

LEZEN IS EEN FEESTJE!!! 

 

Sinterklaas 

Het is bijna zover! Sinterklaas! 

  

Op zaterdag 12 november was de landelijke 

intocht en een weekje later, zaterdag 19 

november, hoopt hij een bezoek te brengen 

aan Moerdijk. Wat spannend allemaal! Wat 

zullen we dit jaar met de Sint en zijn pieten 

gaan beleven? Op school staan er ook weer 

leuke dingen op het programma!  

 

Op vrijdag 25 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school.   

 

Op woensdag 30 november is er pietengym.  

 

Op vrijdag 2 december is er een continurooster tot 14.15 uur voor ALLE 

kinderen(dus ook de kleuters). De kinderen moeten zelf een lunchpakketje 
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meenemen. De kinderen krijgen drinken en wat lekkers voor de kleine pauze 

van de OR.  

  

Op maandag 31 oktober zijn er lootjes getrokken in de groepen 5 t/m 8.   

De "hulp-Sinterklazen" hebben een envelop meegekregen met geld en een 

lootje getrokken met de naam van een andere leerling uit de klas.   

 

Afspraken over de surprise: 

• De kinderen vertellen aan niemand voor wie ze een surprise 

maken (misschien wel aan papa of mama). 

• Ze maken een leuke surprise. Dus geen dingen met 

scheerschuim of natte ontbijtkoek. Een grabbelton is GEEN 

surprise. Het is leukste als bij het uitpakken de surprise zoveel 

mogelijk heel blijft. Past het cadeautje er dan niet in? Pak het 

dan leuk in en doe het er los bij. Dan wordt er net zoveel van 

genoten! 

• Bij een surprise hoort een gedicht. De juf speekt met de 

kinderen af hoe lang dit minimaal moet zijn. 

• Ze schrijven op de envelop met het gedicht de naam van 

het kind voor wie de surprise is en plakken dit achterstevoren 

op de surprise zodat niemand het kan zien. Pak de surprise 

uiteraard goed in, bijvoorbeeld in een vuilniszak. 

• De kinderen houden zich aan het geldbedrag. Het geld in de envelop 

is bestemd voor een cadeautje(s) voor degene voor wie de leerling 

een surprise moet maken. Het is NIET bedoeld om er knutselmateriaal 

van te kopen voor de surprise. Dit om te voorkomen dat de ene leerling 

een veel goedkoper cadeautje krijgt dan de ander. 

• Met vragen mogen ze altijd naar een van de leerkrachten komen. 

 

Aan- en afmelden voor de overblijf 

Wij kregen vanuit de overblijf een verzoekje om een bericht te plaatsen in de 

Nieuwsflits over het aanmelden en afmelden. Het komt de laatste tijd steeds 

vaker voor, dat de lijst met aanmeldingen voor de overblijf niet in orde is. Wilt 

u thuis met uw zoon(s)/dochter(s) bespreken dat het echt belangrijk is om het 

correct in de overblijfmap te schrijven. Of loop zelf eventjes snel mee naar 

binnen om het op te schrijven, de map ligt in het halletje van de school. 

Als kinderen ziek zijn, komt er ook vaak geen afmelding. De leerkrachten 

weten niet van alle leerlingen uit hun hoofd op welke dagen ze overblijven. Is 

uw zoon/dochter ziek of afwezig? En blijft hij of zij normaal gesproken op die 

dag eten op school? Geef dit dan eventjes aan bij de ziekmelding of 

afmelding, dan verwerken wij dit voor jullie in de overblijfmap. Dan zorgen we 

samen dat de lijst van aanwezige leerlingen helemaal klopt en zo komen we 

niet voor vervelende verrassingen te staan.  

Bedankt alvast namens de overblijf! 
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Kerstmarkt 22 december 

Even een kleine vooruitblik naar eind december. 

Op de jaarkalender staat dat wij op donderdag 22 december ’s avonds een 

kerstactiviteit hebben. Wij willen graag met jullie delen dat dit in de vorm van 

een KERSTMARKT zal zijn. De schooldag op die donderdag is gewoon een 

normale schooldag tot 15.15 uur. Aanwezigheid bij deze avondactiviteit is 

verplicht voor alle leerlingen en zal duren van 18.30 uur tot en met 20.00 uur.  

 

Er zal deze avond een hoop te doen zijn op school! Behalve gezellig 

samenzijn zullen er ook optredens zijn, zoals bijvoorbeeld zingen.  

Er zullen spulletjes aangeboden worden van prachtige knutsels tot lekkere 

baksels. Hier kunt u een donatie voor geven. Dus het is handig om thuis alvast 

wat kleingeld te bewaren voor die avond! Van het geld dat wij deze avond 

zullen verzamelen, gaat de helft naar stichting Jarige Job en de andere helft 

naar gave knutselmaterialen voor onze school.  

Wij hebben voor deze avond jullie hulp nog nodig, hierover volgt later meer 

informatie.  

 

Er zal op vrijdag 23 december ook nog een kerstontbijt zijn voor de leerlingen 

en een gezellige ochtend in de units en dan zijn de middag allemaal vrij 

vanaf 12.15 uur en start de kerstvakantie.  

 

  
In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen 

vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze 

kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles 

wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school!  

Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 100.000 kinderen hun verjaardag met de 

hulp van Jarige Job! 

 

Schoenendoosactie 2022 

Voor jou… van mij… Wat is er leuker dan een cadeau te krijgen? Iemand 

anders een cadeau geven!  

En dat is gelukt!! We hebben 53 schoenendozen gekregen, waarmee we dus 

53 kinderen blij kunnen maken!! 

We willen iedereen die een mooi versierde en goed gevulde schoenendoos 

ingeleverd heeft heel erg bedanken. Dankzij jullie kunnen we 53 kinderen blij 

maken!!! 

We hopen dat jullie volgend jaar weer mee willen doen. 
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En heeft u/jij dit jaar niet mee gedaan? Doe volgend jaar mee, dan kunnen 

we nog meer kinderen blij maken. 

Dus nogmaals BEDANKT!  

 

Dikkie van Dam en Dianne Wervers 

 

Korte berichten 

- De volgende Nieuwsflits komt uit op donderdag 24 november 2022. 

- Dinsdag 22 november is er een vergadering van de MR.  

- De schoolregel die wij graag in de spotlight willen zetten deze keer: 

 

 
 

 

  



5 
 

 
Aan alle ouders/verzorgers van kinderen die in 2023 hun Eerste Heilige 
Communie willen ontvangen. 
 

De werkgroepen zijn gestart met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.  
De data voor dit feest zijn vastgesteld op:  
 
Zaterdag  3 juni  om 11:00 uur voor cluster west in de kerk van Fijnaart 
Zaterdag  3 juni  om 14:00 uur voor cluster midden in de kerk van Zevenbergen 
Zaterdag 10 juni om 14:00 uur voor cluster oost in de kerk van Zevenbergschen Hoek  
 
Wij nodigen daarom alle ouders/verzorgers van kinderen vanaf groep 4 uit om zich op te 
geven voor de voorbereidingsbijeenkomsten welke starten in februari/maart 2023. 
Deze voorbereiding volgt op het doopsel en wordt door ons gezien als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van u en de parochie.  
 
In de Immanuelparochie werken wij met het communieproject “Blijf dit doen.” Dit project wil 
ouders en kinderen helpen om samen vorm te geven aan hun geloof. Het wil een stap zijn in 
het zoeken naar een verbinding tussen het leven van alledag en de wereld van geloven.  
 
Vóór de start en ook gedurende de voorbereidingsperiode nodigen wij u en uw kind uit voor 
bijeenkomsten in de kerk van het cluster van uw voorkeur: 
Cluster West   (Fijnaart, Klundert, Noordhoek, Willemstad) 
Cluster Midden  (Zevenbergen) 
Cluster Oost   (Zevenbergschen Hoek, Langeweg, Lage Zwaluwe, Moerdijk) 
Voor cluster Oost en Midden vinden de voorbereidingen gezamenlijk plaats. 
 
Soms zijn ouders/verzorgers wel geïnteresseerd in de Eerste Heilige Communie, maar is hun 
kind nog niet gedoopt. Wellicht heeft u er destijds voor gekozen om uw kind in deze keuze  
te betrekken. U kunt nu desgewenst met de pastorale beroepskracht overleggen, hoe een 
doopviering in de voorbereidingstijd een plaats kan krijgen. 
 
Wij vragen u uw aanmelding vóór 15 december te mailen naar het cluster van uw keuze: 

-voor cluster West naar          Helma Kannekens  helmakannekens@gmail.com 
-voor cluster Midden en Oost naar   Jeanne Akkermans jeanneakkermans@ziggo.nl  
 
Wanneer wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u van ons de overige informatie 
toegestuurd met betrekking tot de voorbereidingen. 
 
 
Met vriendelijke groet,        
Werkgroepen voorbereiding Eerste Heilige Communie 
 
 
 
 
 
Het doorgaan van de voorbereidende bijeenkomsten en de communievieringen zijn onder 
voorbehoud. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen en maatregelen rondom Covid 19. 
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mailto:jeanneakkermans@ziggo.nl


6 
 

Aanmelding Eerste Heilige Communie 2023 
 
Voor cluster west / midden / oost * 
 
Naam kind: …………………………………………………………………..  
 
Adres:…………………………………………………………………………… 
 
Postcode………………………….Woonplaats…………………………… 
 
 
Telefoon vader:……………………………………………………………… 
 
Telefoon moeder:…………………………………………………………….. 
 
 
E-mailadres vader: …………………………………………………………… 
 
E-mailadres moeder:…………………………………………………………. 
 
 
 
Geboortedatum kind: ……………………………………………………… 
 
School:…………………………………………………………………………… 
 
 
Het kind heeft het doopsel ontvangen  
 
In:……………………………………………………………………………  (naam en plaats kerk) 
 
Op ……………………………………………………………………………  (datum doop) 
 
 
Naam vader: …………………………………………………………….. 
  
 
Naam moeder:…………………………………………………………… 
 
  
Gelieve digitaal in te vullen en via de mail te zenden aan het door u gewenste cluster:  
 
-voor cluster West naar          Helma Kannekens  helmakannekens@gmail.com 
-voor cluster Midden en Oost naar   Jeanne Akkermans jeanneakkermans@ziggo.nl  
 
 
Ouders/verzorgers geven wel/geen* toestemming voor het maken en publiceren (in parochieblad) van 
foto’s tijdens voorbereidingsactiviteiten en viering van de 1e Heilige Communie 
  
*doorhalen wat niet van toepassing is 
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