
De directie aan het woord….. 

Kerstgedicht 

 

Eén ster  

maakt de lucht minder dreigend. 

Eén kaars  

maakt de lucht minder zwart. 

Eén hand 

maakt de weg minder eenzaam. 

Eén stem 

maakt de dag minder stil. 

Eén vonk 

kan begin van nieuw vuur zijn. 

Eén noot 

het begin van een lied. 

Eén kind 

het begin van een toekomst. 

Eén lichtje 

sterker dan alle duisternis van de 

wereld. 

Eén wens 

het begin van een jaar. 

 

Prettig kerstfeest, gelukkig nieuwjaar en 

een jaar vol liefde en voorspoed! 

 

Datum: 20-12-2019 
Jaargang: 28 
Aflevering: 05 
Redactie: f.verdiesen@kpoa.nl 
 

Agenda 

16-01-2020 Studiedag 

14-02-2020 Rapport 1 

17-02 t/m 20-02 Ontwikkelingsgesprek 2 
en adviesgesprek groep 8 

21-02-2020 Carnaval 

02-03 t/m 13-03-
2020 

Zilveren weken 

16-03 t/m 20-03-
2020 

Complimentenweek 

09-04-2020 Paasviering 

17-04-2020 Koningsspelen 

13-05-2020 Schoolreis groep 4 t/m 7 

14-05-2020 Schoolreis groep 1 t/m 3 

26-05 t/m 29-05-
2020 

Avondvierdaagse Hoogland 

26-06-2020 Studiedag 

29-06 t/m 01-07-
2020 

Ontwikkelingsgesprek 3 

01-07 t/m 03-07-
2020 

Kamp groep 8 

08-07-2020 Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

09-07-2020 Rapport 2 

10-07-2020 Eindejaarsactiviteit 

14-07-2020 Afscheidsavond groep 8/musical 

17-07-2020 Studiedag 

 

 
 

Jarig in december 
 

20 Mika 3 

20 Aivey 1-2 
25 Maurits 1-2 

25 Sarwen 7 
28 Iggy 6B 

 
Jarig in januari 

1 Imran  5 
3 Marouane 7 

3 Isabelle 6B 
4 Finn  1-2 

4 Bradley 7 
6 Emilie 8B 

10 Noah 8A 
11 Dani 3 

12 Flip 8B 
16 Jason  1-2 

16 Pietjano 8B 
17  The (2008) 8B 

17 Fabian 4 
19 Rutger  7 

20 Mischa  6B 
20 Renske  6A 

21 Shariva 3 
23 Rahiem 3 
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Inspiratieworkshop Opvoeden in twee huizen 

 
Op dinsdag 21 januari zijn alle vaders en moeders uit Amersfoort Noord van harte welkom bij 
de inspiratieworkshop Opvoeden in twee huizen. 
Na een scheiding is het niet altijd gemakkelijk om goed in gesprek te blijven over de opvoeding 
van het kind. Je neemt afscheid van elkaar als partner en laat elkaar daarin los. Je laat elkaar 
echter niet los als co-ouders van jullie kind! Je blijft in de meeste gevallen samen 
verantwoordelijk voor je kind(eren). Hoe doe je dat eigenlijk, goed contact blijven houden over 
opvoeden als je gescheiden bent? 
Hoe pakken andere ouders dat aan? Waar kun je op letten als je zo goed mogelijk op één lijn wilt 
blijven? Wat heeft je kind nodig, maar ook: wat heb jij nodig? 
Daarover gaat deze workshop: hoe zorg je dat de opvoeding van het kind onderwerp van 
gesprek blijft tussen jullie? 
De workshop van de Family Factory wordt georganiseerd door Hannah Groen en Anet Kiela. 
Family Factory werkt aan bewust en verbonden ouderschap waarbij ouders elkaar ontmoeten 
en inspireren. 
 
Praktische informatie: De workshop is op dinsdag 21 januari om 19:30 in Vathorst. Meedoen is 
gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Wil je meer weten of meedoen? Vul dan 
onderstaand formulier in. 
 
https://www.praktijkdepleisterplaats.nl/inspiratieworkshop-opvoeden-in-twee-huizen 
 
Kindervieringen in de St. Martinuskerk Hoogland op Kerstavond. 

Op 24 december is er een kerstviering speciaal voor peuters en kleuters om 
17.00 uur. 
Samen gaan we luisteren naar het verhaal van Maria die een kindje krijgt. 
Deze viering is speciaal voor kinderen van  
2 t/m 6 jaar.  
Met voorganger Josephine van Pampus zingen we bekende kerstliedjes en de 
instrumentjes mogen ook weer worden meegenomen.  
De kinderen die het leuk vinden mogen verkleed als engel naar de kerk toe 
komen en halverwege het verhaal naar voren komen. 
We hopen op een gezellige viering met veel kinderen! 

 
Om 19.00 uur  is er een  familieviering voor het hele gezin. 
In het bijzonder nodigen wij de kinderen van de midden- en bovenbouw van de basisschool uit 
om hierbij aanwezig te zijn. 
Samen zingen we verschillende kerstliedjes waarbij het St Martinus jeugdkoor zorgt voor de 
muzikale begeleiding. 
De voorganger is pastoor J. Skiba 
 
Gezellig als jullie erbij zijn! 
 

https://www.praktijkdepleisterplaats.nl/inspiratieworkshop-opvoeden-in-twee-huizen


 
 



 


