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  Kerstviering in Van Beresteyn 
Komende dinsdag staat in het teken van de kerstviering. Zoals in de vorige babbel 
al vermeld hebben we met alle kinderen een kerstvoorstelling gemaakt.  
’s Middags vindt de generale repetitie plaats en ’s avonds voor alle genodigden 
(alle oudste kinderen van het gezin hebben 2 toegangskaarten ontvangen). 
Gisteren heeft u nog een mail ontvangen met daarop alle tijden. 

 

Inzamelingsactie voor de voedselbank 

In de tijd van kerst, is het niet altijd vanzelfsprekend dat alle gezinnen tijdens de 

kerstdagen gezellig met elkaar genieten van een heerlijk diner. De voedselbank 

heeft ons gevraagd om mee te doe aan  

een inzamelingsactie, om ervoor te zorgen  

dat zoveel mogelijk mensen ook kunnen  

genieten tijdens de kerstdagen. Als school  

vinden wij het belangrijk dat wij hier een  

aandeel in hebben. Vanaf morgen(vrijdag  

16 december) staat er in elke groep een  

doos. We willen graag dat ieder kind een  

houdbaar product meeneemt, zodat we dit in de doos kunnen stoppen. De dozen 

worden dan volgende week als kerstpakketten naar de voedselbank gebracht.  

We hopen dat alle kinderen hier aan bij zullen dragen! 

 
 

Agenda 

 20 december 

Kerstviering 

 26 december t/m 

6 januari 

Kerstvakantie 

 7 januari  

Maaike jarig 

 9 januari 

1e schooldag 

2017 

 12 januari  

Nieuwjaarsborrel 

 12 januari 

Schoonmaak-

avond 

 12 januari 

Nieuwe 

weekbabbel 

 19 januari 

Weekviering 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van buitenaf 

Kerstactie Hoi Pippeloi 

Op 17 en 18 december is de jaarlijkse kerstmarkt voor het goede doel in het centrum van Veendam. Ook wij 

van Hoi Pippeloi willen dit jaar opnieuw ons steentje bijdragen en wel in de vorm van een inzamelingsactie 

voor War Child. 

War Child 

De sociaal – emotionele behoeften van gevluchte kinderen in  

Nederland worden gemakkelijk over het hoofd gezien.  

Gevluchte kinderen hebben grote behoefte aan structuur,  

stabiliteit, regelmaat en ontspanning. Zodat ze weer kind  

kunnen zijn.  

War Child, UNICEF Nederland en Save the Children bundelen  

daarom hun jarenlange expertise wereldwijd en ontwikkelen  

een programma voor gevluchte kinderen in Nederland. Het  

gezamenlijke project “TeamUp” biedt gevluchte kinderen  

activiteiten zoals sport, spel en dans.  

Zo kunnen ze zich ontspannen, hun nare ervaringen een plek  

geven en weer even kind zijn. Noodzakelijk om zich weer veilig  

te voelen. Kinderen zijn veerkrachtig. Met de juiste support zijn  

ze in staat om enigszins de draad weer op te pakken. Maar er  

zijn kinderen die extra hulp nodig hebben.  

Al onze opbrengsten van de kerstmarkt worden volledig  

gedoneerd aan het project “TeamUp”. 

Kom glij en maak een ander kind blij! 

Hoi Pippeloi wil door middel van een ludieke actie voor en door kinderen twee dagen lang spelen en lachen op 

de kerstmarkt. Hoe gaan we dat doen? Midden in het centrum, bij het gemeentehuis, zetten wij een grote 

sledebaan op. Na het aanschaffen van een rittenkaart mogen de kinderen met een sneeuwband van de baan 

glijden. Onze kinderen blij en tegelijkertijd kunnen we gevluchte kinderen in Nederland ook die lach weer terug 

geven. Dus kom glij en maak een ander kind blij! 

Naast de sledebaan zullen wij ook met een aantal kraampjes op de markt vertegenwoordigd zijn. Zo is er een 

kraampje waar zelfgemaakte knutsels verkocht worden, kunnen de kinderen diverse spelletjes spelen en is er 

uiteraard gelegenheid om lekker te eten en te drinken. 

Wij verheugen ons nu al op de leuke activiteiten tijdens de kerstmarkt. Jullie zijn van harte welkom om op 

zaterdag 17 en zondag 18 december met ons plezier te maken en samen “TeamUp”van War Child te steunen. 

Jullie komen toch ook? 

 

      

 



 
 

 


