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Trefwoord 
Deze week ontdekken de kinderen dat als je iets (al) ziet dit vaak een gevolg heeft. Wat iemand doet 
met een vooruitziende blik, is verschillend. De kinderen verkennen deze week 
verschillende voorbeelden. In de Bijbelverhalen ziet Jesaja betere tijden aankomen 
en droomt hij van een mooie toekomst, waarin een leeuw en een lam naast elkaar 
liggen. 
 
 
Sinterklaas 
Eindelijk was het zo ver, Sinterklaas kwam langs op kindcentrum De Brug! De pieten kwamen als 
eerste aan op de pakjesfiets, maar toen bleek dat Sint kwijt was. Na Sint te hebben gebeld kwam het 
gelukkig allemaal toch nog goed! 
Hierbij een impressie van de aankomst van de pieten en uiteindelijk de Sint. 

 
 

Kerstwandeling woensdag 22 december 
Na de laatste persconferentie hebben we besloten de kerstwandeling niet meer in de avond te 
organiseren, maar tijdens onderwijstijd. We gaan er een hele leuke tocht van maken met de 
kinderen, waarin de kinderen opdrachten gaan uitvoeren onderweg. Wat de kinderen gaan doen 
houden we nog even geheim. In de volgende Brugbrief vertellen we hier iets meer over.  
De wandeling zal, helaas zonder ouders, onder begeleiding van leerkrachten en ondersteuners uit 
ons team plaatsvinden. We doen dit per groep, omdat we zo de contacten tussen groepen onderling 
zoveel mogelijk beperken.  
 
 
Kersttruiendag donderdag 23 december 

Op de laatste dag voor de kerstvakantie zouden we het leuk vinden als zoveel 

mogelijk kinderen een kersttrui aantrekken. Dit mag een grappige trui zijn, 

maar kan ook een heerlijke zachte, wollen of katoenen trui zijn of een nette 

kersttrui. Alles is goed en niets is verplicht! Laten we het jaar met elkaar op 

een bijzondere manier afsluiten! 
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Winter3Daagse 2021: met elkaar, voor elkaar 
Op 16, 17 en 18 december 2021 organiseert ATOS RTV de 5e editie van de Winter3Daagse. Doel is 
zoveel mogelijk producten en kleding in te zamelen voor de lokale Voedselbank en de Kledingbank. 
Ook wij, kindcentrum De Brug, doen mee en daarbij hebben we uw hulp nodig! 
 
Wat houdt het precies in? 

 Van 6 t/m 13 december staan er in de kleine kajuit dozen waarin voedsel en kleding worden 
verzameld. 

 De kinderen kunnen lang houdbaar voedsel en kleding in deze dozen plaatsen. 

 Op 14 of 15 december halen vrijwilligers de dozen weer op. 
 
Welke producten zijn hard nodig? 

 Nette, schone en bruikbare kleding 
 Pasta 
 Pastasauzen 
 Aardappelpuree 
 Broodbeleg (lang houdbaar) 
 Ontbijtspullen (brinta, muesli, cornflakes etc.) 
 Vis/vlees in blik 
 Bloem/pannenkoekenmix 
 Soep 
 Rijst 
 Groenten/fruit in pot/blik 
 Koffie/thee 
 Sap/siroop 
 Maaltijdmix (droog in zakje) 
 Tandpasta 
 Zeep 
 Shampoo 
 Tandenborstel 
 Schoonmaak/afwasmiddel 
 Wasmiddel 
 Tandpasta 
 Tandenborstel 
 Tampons 
 Maandverband 
 Handzeep(pomp) 
 Douchegel 
 Shampoo 

ATOS RTV doet 60 uur lang verslag van de Winter3Daagse op radio en tv. De uitzendingen beginnen 
op 16 december om 7.00 uur en duren tot 18 december 19.00 uur. Wilt u meer weten? Ga naar 
www.winter3daagse.nl.  

 

http://www.winter3daagse.nl/
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Agenda 

06-12-2021 t/m 13-12-2021 inzamelen Winter3Daagse 

22-12 Kerstwandeling  
23-12 Kersttruiendag 
24-12-2021 t/m 09-01-2022 Kerstvakantie  
19-01 Schoonmaakavond  
15-03 Schoonmaakavond  
 
Bijlagen 
Flyer Winter3daagse 


