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Vrijdag 27 november 2020 

 
Goed nieuws van Sinterklaas! 
Op de televisie zien en horen we dat Sinterklaas tegenwoordig veel thuis aan het werk 
is. We maakten ons een beetje zorgen dat hij dit jaar misschien een bezoekje aan onze 
school zou overslaan. Maar er is goed nieuws! Via betrouwbare bronnen hebben wij 
gehoord dat de Sint toch tijd uittrekt om persoonlijk een 
bezoekje aan Wjelsryp te komen brengen. Hier zijn wij 
uiteraard zeer blij mee en verheugen ons al op het 
bezoek volgende week vrijdag. Helaas vanwege de 
maatregelen is er dit jaar geen grote ontvangst bij de 
ingang van het plein. Hopelijk is dat volgend jaar wel 
weer mogelijk. De kinderen mogen deze dag als Sint of 
Piet verkleed op school komen en zijn om 11.45 uur uit.  
 
We hebben ook gehoord dat alle kinderen van school 
komende dinsdag hun schoen op school mogen zetten. 
Wilt u de kinderen van groep 3 tot en met 8 maandag of dinsdag een extra schoen 
meegeven? De kinderen van groep 1/2 maken er zelf één op school.  
 
Kerst 
De kerstviering is dit jaar ook anders dan normaal. Vanwege de maatregelen is er helaas 
geen grote, gezamenlijke viering in de kerk.  We vieren Kerst dit jaar op school in de 
eigen klassen en maken er samen met de kinderen toch nog een mooi feest van.  
 
Jarigen 
December 
11 Jente (6 jaar)  
15 Max (11 jaar) 
15 Nathalie (11 jaar) 
28 Ynte (11 jaar) 
28 Christa (9 jaar) 
29 Ylse (11 jaar)  
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Bericht van de Kidzzclub 
 

Een Koninklijke Kerst 2020 

Als Kidzzclub willen we graag, ondanks de corona, een klein project rondom advent en kerst houden.  

We starten op de eerste adventszondag. Die is op zondag 29 november en heeft als thema “Een 

Koninklijke kerst”. We noemen het zo omdat Jezus voortkomt uit de familie van Koning David. We 

hebben alvast het wiegje in It Tsjerkehûs klaarstaan, want binnenkort wordt er een Koningskindje 

geboren… Er is heel wat voor nodig voor de verzorging van het kindje als het er eenmaal is. Het 

Bijbelverhaal leidt ons daarnaartoe.  

It Tsjerkehûs. 

Voor het raam van It Tsjerkehûs staat het wiegje gereed en op het Koningskindje te wachten. Het 

raam is met lichtjes versierd. Op de andere ramen hangen de opdrachten. Iedereen wordt hierbij 

uitgenodigd om langs It Tsjerkehûs te gaan, want daar is wekelijks een rebus op te lossen. De 

oplossing van de wekelijkse rebus kan worden opgeschreven en worden ingeleverd bij Theadora Post 

(zie uitnodiging hieronder). Daarnaast is het Tsjerkehûs gezellig aangekleed en wordt het 

Kerstverhaal verbeeld. Een gezellig bezoek aan It Tsjerkehûs de komende tijd is daarom zeker een 

aanrader, tevens omdat de aankleding van It Tsjerkehûs wekelijks veranderd in overeenstemming 

met het kerstverhaal.  

 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 

 

 

 

 

Hieronder is de uitnodiging van de Kidzzclub nog te lezen.  

Agenda 
 
December 
1 Schoen zetten 
4 Sinterklaas (alle groepen om 11.45 uur uit) 
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Zondag 29 november t/m zondag 20 december. 

Iedere week is er een rebus of een puzzel   

De oplossing daarvan wordt de week daarop vertoond voor 

het raam van it Tsjerkehûs.   

Doe je ook mee??  

Zo maak je kans op een leuk prijsje.  

Eén voor de kinderen op de basisschool en één voor de iets 

ouderen onder ons. Schrijf de oplossing op een 

briefje. 

En zet daarbij je naam (leeftijd en/of groep op de basisschool) 

en je adres.   

  

Doe je oplossing van de desbetreffende week door de 

brievenbus bij Theadora Post, Tillewei 3 in Wjelsryp.  

En wie weet…            Heel veel    SUCCES!!!!  

 
 


