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Nieuwsbrief voor de maand december:
OOk deze keer weer een aantal vragen van ouders die wellicht ook voor u interessant kunnen zijn :

Zijn de pieten nou helemaal verbannen van de OBS?
Nee hoor, zeker niet. De Sinterklaascommissie heeft met het duo Annie en Jannie een (in mijn ogen) schitterend
Sinterklaasfeest neergezet, waarbij de leerlingen al heel snel betrokken zijn geweest bij alle activiteiten. De
filmpjes waren leuk om te zien, en de activiteiten waartoe de filmpjes aanzetten zijn met veel enthousiasme
uitgevoerd. Fijn om te zien hoe de oudere kinderen hierin optrokken met de jongsten. Inmiddels zijn de
ontwikkelingen op landelijk niveau ook wat verder doorgevoerd en daar kunnen wij ons volgend jaar weer goed bij
aansluiten.
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Waarom gaat groep 4 naar de moskee? zijn de kinderen daar niet
veel te jong voor?
Het cluster 3-4 heeft een bezoekje aan de moskee in het programma van de maand december opgenomen.
December is een feestmaand, veel kinderen lopen wellicht even een kerk in om het kerststalletje te bewonderen.
Wij denken dat het goed is als kinderen al op jonge leeftijd te maken krijgen met de diversiteit van onze
samenleving. Dat is ook een onderdeel van ons programma voor burgerschapsonderwijs, “de vreedzame school”.
We zijn het helemaal met jullie eens dat de kinderen in deze leeftijd veel te jong zijn om er inhoudelijk iets van te
vinden. Daarom staat het bezoek dan ook enkel in het teken van een kennismaking met andere culturen. Zonder
inhoudelijk diep op geloven of religie in te gaan, mogen ze wel al weten dat het bestaat. Dat er wellicht kinderen in
de klas zijn die naar de kerk of de moskee gaan. Dat er keuzes in te maken zijn, en dat er niet vanzelfsprekend 1
richting de enige goede is.

welke plaats heeft het christelijk kerstverhaal op de OBS?
Omdat wij van mening zijn dat alle kinderen van het bestaan van het Christelijk Kerstverhaal op de hoogte moeten
zijn, zal dit verhaal in alle groepen verteld worden. Daarbij zal onze boodschap zijn dat sommige mensen denken
dat dit verhaal echt is gebeurd, en andere mensen geloven dat niet, die vinden het gewoon een mooi verhaal.
Mogelijk biedt het verhaal mooie aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende
geloven in de wereld.
We willen voorkomen dat het Kerstfeest alleen maar in het teken staat van de Kerstman met rendieren en sledes
vol cadeautjes. Er zijn uiteraard nog veel meer prachtige kerstverhalen, met de nadruk op vrede, er voor elkaar
zijn en het feest van het licht. Ook deze verhalen kunnen aan de orde komen!

Hoe zit het met de werkgroep andere tijden?
De groep is twee keer bij elkaar geweest. We hebben alle op- en aanmerkingen die op de ouderavond op de
flappen zijn geplaatst bekeken en geordend, zodat er voor alle bekende modellen een lijst met voor- en nadelen en
vragen is ontstaan. De werkgroepleden gaan deze lijsten nog verder aanvullen. Daarnaast zijn de werkgroepleden
actief in het verzamelen van informatie, ervaringen en ideeën op andere scholen. We hopen op korte termijn met
een tussenrapportage te kunnen komen.

zijn jullie al bezig met de groepsindeling voor het nieuwe jaar?
Op dit ogenblik nog niet . Meestal komt de nieuwe groepsindeling tussen maart en mei op de agenda.
Gebruikelijk is om dan eerst naar de ideale groepssamenstelling te kijken om in stap 2 te gaan kijken aan welke
groepen de leerkrachten gekoppeld kunnen worden.

wat doet de kinderraad eigenlijk?
In de kinderraad komen onderwerpen aan de orde die vanuit de groepsvergaderingen in de klas worden
aangeleverd. Vaak gaat dat bijv. over een nieuw speeltoestel op het plein of wanneer er meer computers komen.
In de vorige vergadering was er een vader te gast die de kinderraad iets meer heeft verteld over duurzaamheid.
De kinderraad is “op pad gestuurd” om met de klas een lijst te maken met “milieu-vriendelijke maatregelen” die
we op school kunnen nemen. We zijn benieuwd wat daaruit voortkomt.
Ook is er een voorstel gelanceerd om jaarlijks met de hele school een actie te doen, deels voor de school, en deels
voor een goed doel. Over vorm, inhoud en verdere invulling van de actie kan de kinderraad in de komende
maanden in gesprek gaan.
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het podium is toch veel te klein voor de sterrenshow?
Ja, dat is zeker zo. Daarom is het ook mogelijk om de wand naar het speellokaal weg te halen en dan aan die kant
nog een podium aan te bouwen met de losse podiumdelen die we nog hebben. Op die manier ontstaat een mooi
breed podium en een prachtige grote zaal. Momenteel is Ron twee dagen vrijgeroosterd van lesgevende taken om
ook licht en geluid weer aan de nieuwe situatie aan te passen. Op deze manier ontstaat er een hele prachtige,
multifunctionele ruimte die op verschillende manieren te gebruiken is. De mensen die al een sterrenshow hebben
gezien, die hebben al kennis gemaakt met de nieuwe situatie. Sinterklaas heeft zijn verjaardag heerlijk op het
podium doorgebracht, waar alle klassen aan hem voorbij zijn getrokken. En dat zag er heel knus uit, zo door de
glazen deur in de kleine toneelzaal.
Heeft u vragen voor de volgende OBServator? Ik hoor ze graag!
Hartelijke groet, namens het team,
Thea

Ingezonden:

Rondom Kerstmis en Nieuwjaar in de Pauluskerk
Kerstmis
24 december
om 19.00 uur: gezinsviering met kerstspel en het kinderkoor;
om 22.00 uur: nachtmis met jongerenkoor en cantorij;
25 december
om 10.30 uur: eucharistieviering met jongerenkoor en cantorij;
om 15.00 uur: ‘Kindje wiegen’ Het kerstverhaal wordt door de kinderen die aanwezig zijn,
gespeeld. De viering is bedoeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar, maar iedereen mag natuurlijk
komen kijken, luisteren en meezingen!
Oud en Nieuw
31 december
om 19.00 uur: Oudjaarsviering m.m.v. jongerenkoor, waarin we samen in dankbaarheid het oude
jaar afsluiten.
1 januari
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om 10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. dameskoor.
Driekoningen en Nieuwjaarsreceptie
8 januari
om 10.30 uur: eucharistieviering met kinderkoor;
na de viering Nieuwjaarsreceptie waar ook de Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap
weer voor aankleding zorgt.
U bent van harte welkom

Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19, 3571 VJ Utrecht
030-2731206
pauluskerk@stmartinusutrecht.nl
https://www.facebook.com/pauluskerkutrecht/

Tenniscentrum Groenekan organiseert op 7, 10, 14 en 17 december a.s. gratis tennis-kennismakingslessen voor
jeugd uit de groepen 3 t/m 6.
Ga voor alle info naar www.tcgroenekan.nl
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