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 Agenda 

5 december Sintviering 

19 december Kerstlunch en Kerstdienst (in de avond) 

20 december 12.00 uur uit; start kerstvakantie 

Kerst  

Vooraankondiging kerstviering 
Save the date! Op donderdag 19 december is onze kerstviering.  
Het thema van dit jaar is 'een steentje bijdragen'. 
Ook dit jaar zullen wij om 18.00 uur verzamelen. We lopen vervolgens naar de Paaskerk waar we om 
18.30 uur starten met de kerstviering. Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen na te pra-
ten onder het genot van de kerstborrel georganiseerd door de OC. 
 
's Middags is er hulp nodig om het plein te versieren / klaar te zetten en banken naar de kerk te bren-
gen. Wilt u ons daarbij helpen? U mag zich opgeven bij juf Lesanka (lesanka.vanbeek@kws-baarn.nl) 

 
 
Vanuit de OC-Kerst 
Kerstlunch 19 december 
  
Hoewel Sinterklaas nog volop in het land is alvast een bericht over de kerstlunch. Zoals gebruikelijk zal 
deze plaatsvinden op de laatste dag voor de Kerstvakantie, op donderdag. De kinderen vieren de kerst-
lunch met elkaar in hun eigen klas. 
De lunch zal bestaan uit diverse kleine voor- en hoofdgerechtjes waarbij we ieder kind vragen één ge-
rechtje te verzorgen. Het nagerecht wordt door de OC verzorgd als ook de aankleding en het drinken. 
Direct na 5 december zullen er per klas intekenlijsten op het bord op het plein hangen. Het is de be-
doeling dat u kiest om met uw kind een voorgerechtje of een hoofdgerechtje te maken voor ongeveer 
10/15 kinderen. Op deze manier is er volop keus en voorkomen we dat er veel moet worden wegge-
gooid. We vragen u dan ook vanaf 6 december uw bijdrage op de intekenlijst kenbaar te maken. 
 

Sinterklaas  

Surprisetentoonstelling  

mailto:info@kws-baarn.nl?subject=Reactie op nieuwsbrief
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
mailto:lesanka.vanbeek@kws-baarn.nl
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Woensdag 4 december is na schooltijd de surprisetentoonstelling. Komt u ook even kijken om 12.15 
uur? 
 
Sinterklaasviering 5 december 
Woensdag 5 december is het zover. Sinterklaas komt met zijn 
pieten naar de KWS. De kinderen worden om 8.20 uur ín de klas 
verwacht. De maatjes halen elkaar dan op en komen dan naar 
buiten. Daar zingen we tot Sinterklaas er is en dan gaan we met 
elkaar naar de gymzaal. Ouders zijn van harte welkom op het 
plein en in de gymzaal. Wilt u jongere broertjes en zusjes goed 
bij u houden? Zij mogen na afloop Sinterklaas een handje geven. 
Natuurlijk is het leuk als zoveel mogelijk kinderen verkleed als 
sint of piet naar school komen. 
 
Wij hebben er zin in!  
 
De Sinterklaascommissie 
 
 

Zorg voor kinderen  

Elk kind moet veilig kunnen opgroeien en zich op een fijne manier kunnen ontwikkelen. Het is belang-
rijk dat kinderen opgroeien in een omgeving waar naar hen wordt geluisterd en waar ze zich op hun 
gemak voelen. Ook oefenen met zelf verantwoordelijkheid leren nemen is belangrijk.  

Het kan gebeuren dat uw kind even niet lekker in zijn vel zit, gepest wordt of om een andere reden niet 
goed mee kan komen. Soms vindt een kind bijvoorbeeld moeilijk aansluiting met leeftijdsgenootjes. Of 
heeft u als ouder vragen over de opvoeding of u weet niet goed hoe u het allemaal moet organiseren. 
Wij zijn er om u te ondersteunen bij de ontwikkeling van en zorg voor uw kind. 

Steuntje in de rug 

WELZIN biedt een breed aanbod aan groepen voor kinderen en jongeren, bijvoorbeeld: 

 PIEP zei de Muis, voor kinderen van 4 - 8 jaar 
 Billy Boem, voor kinderen van 8 - 12 jaar 
 Sociale vaardigheidstraining, voor kinderen van 8 - 12 jaar 
 Sociale vaardigheidstraining, voor jongeren van 12 - 16 jaar 
 KIES-training, voor kinderen van gescheiden ouders.  

Kijk verder bij Ondersteuning voor kinderen 

Heeft u een vraag over uw kind? 

mailto:info@kws-baarn.nl?subject=Reactie op nieuwsbrief
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
https://www.welzin.nl/jeugd/ondersteuning/piep-zei-de-muis/
https://www.welzin.nl/jeugd/ondersteuning/billy-boem/
https://www.welzin.nl/jeugd/cursussen-en-trainingen/sova-kinderen/
https://www.welzin.nl/jeugd/cursussen-en-trainingen/sociale-vaardigheidstraining-12-16-jaar/
https://www.welzin.nl/jeugd/cursussen-en-trainingen/kies-kinderen/
https://www.welzin.nl/jeugd/ondersteuning/
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Heeft u een vraag over uw kind? Bijvoorbeeld rond opvoeding, pesten, school, ontwikkeling of gedrag? 
Neem dan contact op met het team van WELZIN in uw gemeente. 

De naam van de website is: https://www.welzin.nl/jeugd/  U kunt ons ook bellen, via 033 - 469 2 469. 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Het team van de Koningin Wilhelmina School. 

mailto:info@kws-baarn.nl?subject=Reactie op nieuwsbrief
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
https://www.welzin.nl/in-de-regio/
https://www.welzin.nl/jeugd/

