1.KERSTSPELEN
21 december spelen we het herdersspel voor de klassen 1 t/m 6. De a-stroom om 9.00u. (ze zijn
dus van 8.30u tot 10.15u op school). De b-stroom om 11.00u. (ze zijn dus van 10.30u tot 12.15u
op school). Alle kleuters zijn vrij.
Het driekoningenspel wordt op maandag 14 januari om 11.00u gespeeld voor de klassen 4 t/m 6.
Ouders zijn ,door ruimtegebrek, niet uitgenodigd voor bovengenoemde voorstellingen. Maar ook
aan jullie hebben we gedacht:
Voor de ouders en belangstellenden spelen we het paradijs – en het herdersspel op
donderdag 20 december om 20.00u in onze grote zaal. T.a.v. het driekoningenspel mag u
de generale repetitie bezoeken op zondag 13 januari om 20.00u eveneens in onze grote
zaal.
2.SCHOOLWIJZER
Sinds de invoering van de AVG mag Schoolwijzer niet meer beschikken over NAW-gegevens
van kinderen die moeten worden aangemeld voor het volgende schooljaar. Ouders met een
kind, geboren tussen 01-06-2015 en 31-05-2016, dienen voor 1 maart 2019 het kind aan te
melden om meegenomen te kunnen worden in de maartmatching: www.schoolwijzernijmegen.nl
3.VOEDSELBANK
De actie van de voedselbank was een enorm succes! Dank aan alle vrijgevige ouders.
4.BRANDING
Deadline: 21 december
Verschijning: 29 januari
Redactieadres: redactie@branding-nijmegen.nl
Thema: Alfa
Alfawetenschappen zijn de zogenaamde ‘geesteswetenschappen zoals geschiedenis, taal- en
letterkunde, filosofie en theologie.
Het begrip werd in de 19e eeuw bedacht als een tak van wetenschap naast de
natuurwetenschappen.
De geesteswetenschappen bestuderen de producten van het menselijke handelen. Op school
vinden we deze terug in vakken als geschiedenis, economische aardrijkskunde en taal.
Is de vrije school nou meer alfa of bèta? Of nog iets anders misschien?
Inspiratie? Schrijf mee voor de Branding!
5. WINTERCONCERT STEFAANTJES EN KLAS 3A
Zondag 23 december om 15.00u is klas 3a van meester Bert de speciale gast tijdens het
winterconcert van jeugdmuziekvereniging ‘de Stefaantjes”.
De klas heeft meegewerkt aan een pilotproject rondom het leren verkennen van
muziekinstrumenten. Iedereen is van harte welkom! SSGN: IJsbeerstraat 12, 6531 PL Nijmegen

6. REIS VAN 5
“Mijn kinderen zijn moeilijke eters, iedere maaltijd een gevecht.” Herken je je hierin? Misschien
ben je dan geïnteresseerd om deel te nemen aan ons onderzoek naar een speelse manier om
kinderen te verleiden om nieuwe producten te proeven en gevarieerd te eten.
Vanuit mijn werk aan de Hogeschool Utrecht ben ik de afgelopen jaren betrokken geweest bij
een breed project waarin we hebben gewerkt aan manieren om kinderen na een ernstige ziekte
weer te leren eten en bewegen. Eén van de uitkomsten van dit project was het voedingsspel Reis
van 5. Aanvankelijk bedoeld als een speels middel om kinderen na een chemokuur-traject weer te
laten wennen aan verschillende smaken en te stimuleren weer meer te gaan eten, maar ervaringen
van kinderdiëtisten en gezinnen leerden ons dat dit spel ook buiten ziekenhuissettings – bij
‘gezonde’ kinderen – heel gewenst is.
Het spel is al verkrijgbaar, maar om het in aanmerking te laten komen voor vergoeding door
zorgverzekeraars is het nodig dat we beter kijken naar of en waarom het spel doet wat het
belooft. Daarom willen we in de komende tijd enkele gezinnen bevragen die het spel gaan spelen,
en dan nogmaals wanneer het gezin het spel een tijdje gespeeld heeft.
We zijn hiervoor op zoek naar drie gezinnen. Wanneer je meedoet, doen we een intake-gesprek
bij jullie thuis. Vervolgens speel je gedurende acht weken regelmatig het spel, waarop we een
afsluitend gesprek voeren. Het spel, ter waarde van 50 euro, mag je houden.
Meer informatie over het spel vind je op https://www.dereisvanvijf.nl/
Voor vragen of een aanmelding kun je bij mij terecht.
Hartelijke groet,
Sander Hermsen
Senior Researcher Design & Behaviour Change,
Lectoraat crossmediale communicatie in het publieke domein (PubLab)
Kenniscentrum Economische en Creatieve Stad, Hogeschool Utrecht
sander.hermsen@hu.nl , 06-41640929, 088-4813953
7.KERSTVERHAAL EN CONCERT
Op bezoek bij het kerstkindje: 24 december
Speciaal voor de kinderen en hun familie wordt het kerstverhaal verteld met veel muziek en een
mooi beeldverhaal. Iedereen is welkom op 24 december om 15.00 u – 16.00 u in de kloosterkerk
van Brakkenstein, Heijendaalseweg 300. We beginnen in de kerk en daarna gaan we het
Kerstkindje bezoeken
Kindje zoeken in de Cenakelkerk
Ook in de Cenakelkerk is er een zeer sfeervolle activiteit: ‘Het kindje zoeken’. Voorafgaand aan
een kerstspel, wordt er traditiegetrouw een kerstconcert gegeven voor een volle kerk o.l.v. Pieter
Geijsberts. Aan het eind is er nog een gezellig kampvuur met chocolademelk, waarbij ook muziek
gemaakt zal worden. Waar: Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig
Landstichting; wanneer: 16.00 u - 17.30 u op zondag 23 december.
Alle vieringen zijn m.m.v. van o.a. leerlingen van de muziekschool van Pieter: ‘Het speelklavier’,
van Monique Stienstra en muzikanten van harmonie ‘Tarcisius’. Voor groot en klein de moeite
waard! Graag allemaal tot ziens.

