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Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, 

Tel: 0411-672348  

E-mail: info@st-petrus.nl  website: www.st-petrus.nl  

 

19 december 2018 
Agenda 

 

19 dec.  Kerstviering (verplicht) 

21 dec.  Kerstvakantie vanaf 12.00uur (compensatie) 

24 t/m 04 januari Kerstvakantie gr 1 t/m 8 

07 t/m 11 januari Luizencontrole 

 

Verkeer 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste (en creatieve) ouders die 

met ons mee willen denken over een ‘verkeersfolder’. 

We hopen met deze ‘folder’ (of een ander goed idee) een 

aantal dingen te bereiken; 

*  Het parkeren/rijden rondom school onder de aandacht 

brengen, 

* Opvallen nu het donker wordt, hoe doe je dat? 

* De doorstroming op de speelplaats. 

    Heb je aanvullingen, hier zelf al ideeën over, of vind je het 

leuk om met ons mee te denken? Stuur dan even een berichtje 

naar n.vanheesch@st-petrus.nl      Alvast bedankt! 

mailto:n.vanheesch@st-petrus.nl
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Uitnodiging Kerstdiner 

 
Beste ouders, jongens en meisjes. 

Wij willen jullie uitnodigen voor de kerstviering (verplicht) op: 

 

Woensdag 19 december 

 

Aanvang 17.00 uur Kersttafereel op de voorspeelplaats 

       17.30 uur worden de deuren geopend.  

 

Eindtijd  18.45 uur 

 

Vanaf 17:00 uur gaan de poorten open en wordt u welkom geheten 

door het kerstkoor en kunt u een levende kerststal bewonderen op de 

voorspeelplaats.  

Om 17:30 uur gaat ieder kind naar zijn eigen groep. In de groep is een 

kerstdiner.  

 

Ook zijn dit jaar de broertjes en zusjes weer van harte welkom. De 

broertjes en zusjes blijven gedurende de avond bij hun ouders in de 

aula. Er is voor deze kinderen ook de mogelijkheid om in de 

koffiekamer te kleuren en een film te kijken. Dit gebeurt onder 

toezicht van de eigen ouders. Ook zal er in de aula een hapje en een 

drankje worden aangeboden. 

 

Aan het einde van de viering halen de ouders de kinderen op in de klas 

(rond 18.45 uur). In de klas staat van ieder kind een knutselwerkje. 

We hebben dit werkje gemaakt voor het goede doel: de 

kinderboerderij in Boxtel. In alle klassen is er dan ook de 

mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven.  

 

We gaan voor een gezellige kerstviering, waarbij iedereen er op zijn 

“Kerstbest” uit ziet.    De kerstdenkgroep 
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Parkeren kerstviering  
 

Woensdag 19 december is er kerstviering op onze school. 

Het St. Lucas, stelt voor die avond tussen 17.00uur en 

20.00uur, de parkeerplaatsen aan de Grote Beemd open. 

Ze zullen de slagbomen open laten. 

Het verzoek is natuurlijk wel om zoveel mogelijk op de fiets te 

komen. 
 

 

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 
De Rabobank Clubkas Campagne zit er weer op. Onze school 

heeft dankzij 64 stemmen een bedrag van € 265,10 opgehaald. 

Dat mogen wij besteden aan de inrichting van het nieuwe 

leerplein op school. Bedankt allemaal namens de ouderraad 

voor het stemmen!  

 

 

Wist je dat? 

 
 Floris zijn zwemdiploma B heeft gehaald? 

 Yade haar zwemdiploma B heeft gehaald? 

 Wouter zijn zwemdiploma A heeft gehaald? 

 Yara, Valencia, Joyce en Daimy, kampioen zijn 

geworden met  

voetbal Mo11-1? 

 Sem, 1e is geworden bij het turnen? 

 Emma, 1e is geworden bij het kerstballentoernooi van de 

judo? 

 Wij ze allemaal van harte feliciteren? 
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Beste allemaal, 

 

 

* Op zaterdag 22 december om 19:00 uur is er weer een Gezinsviering in de Sint 

Willibrorduskerk in Esch. 

In deze Gezinsviering is speciale aandacht voor de communicanten uit Esch. Zij gaan zich 

voorstellen. 

 

Vind jij het leuk om mee te zingen in het kinderkoor? Geef je dan op via: 

kinderkoor@heilighartparochie.nl 

 

 

* Op Kerstavond, maandag 24 december, zijn er in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel  

2 Vieringen speciaal voor kinderen: 

 

- om 16:00 uur een Peuterkleuterviering: 

Een viering zonder Eucharistie, speciaal voor de jongste kinderen. Met het Kerstverhaal in 

woord én beeld, kerstliederen samen met het kinderkoor en gebedjes. 

 

- om 19:00 uur een Gezinsviering: 

Een Viering met Eucharistie, speciaal gericht op kinderen van de basisschool en ouder. In 

plaats van de vaste lezingen wordt het Kerstverhaal uitgespeeld door en voor kinderen. 

De Praise band Upside Down zorgt voor mooie, sfeervolle kerstliederen in deze Viering. 

 

 

* Werkgroep Gezinsviering nodigt alle kinderen uit om verkleed als personage uit de 

kerststal naar de kerk te komen. 

 

Van harte welkom allemaal!! 

 

 

Voor meer Vieringen op Kerstavond en de Kerstdagen en voor kerststalbezoek in de 

kerken: 

op de parochiewebsite vindt u een compleet overzicht www.heilighartparochie.nl 

 

Namens de parochie wensen wij u allen  

een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuw Jaar! 
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Sport en Doe dag 

Wanneer: Donderdag 27 december  

Tijd:  13.00 uur - 15.30 uur  

Waar:   Brede school de Wilgenbroek  

Voor:  Kinderen uit de groepen 1 t/m 8 

Kosten:  €2,- 

 

 

 
 

 

Wil je graag meedoen? Meld je dan aan via: aanmelden@buurtsportboxtel.nl  

Graag in de mail je naam, groep, school en telefoonnummer vermelden. 

 

Nieuwjaarsduik 

Wanneer: Donderdag 1 januari 2019 

Tijd:  Duik 12.00 uur 

Inschrijving: Vanaf 11.30 uur 

Waar:   Recreatieplas de Langspier 

Voor:  Iedereen met minimaal diploma A 

Deelname: Gratis 

 

 
 

Buurtsport activiteiten in de Kerstvakantie! 
27 december Sport en Doe Dag! 

 

Jaarlijks organiseert Buurtsport Boxtel in de Kerstvakantie en Winter Sport en Doe dag. Dit jaar 

vindt deze plaats op donderdag 27 december. De Winter Sport en Doe dag is een activiteit met 

zowel sportieve als creatieve onderdelen. Kortom voor iedereen zit er wel iets leuks tussen! Bij de 

verschillende spellen, sporten en creatieve activiteit staat het thema ‘winter’ centraal. 
 

Het sportieve deel zal o.a. bestaan uit: ‘bobsleen’, alternatief snowboarden, dansen, curling en 

ijshockey. Tijdens de creatieve onderdelen kun je lekker knutselen, tekenen, rustig een film kijken en 

je kan zelfs geschminkt worden. Je mag zelf kiezen welke activiteiten je doet en je mag uiteraard 

ook activiteiten meerdere keren doen! 

 

1 januari Nieuwjaarsduik 
 

WIL JIJ HET NIEUWE JAAR FRIS VAN START GAAN? DOE DAN MEE AAN 
DE NIEUWJAARSDUIK! 

 
Op 1 januari 2019 organiseert Buurtsport Boxtel in samenwerking met 

recreatieplas ‘de Langspier’ de Nieuwjaarsduik in Boxtel. De start is om 

12.00 uur en je moet minimaal in het bezit zijn van diploma A.  
 

Na de duik staat er een lekkere kop warme chocolademelk voor je klaar. 

Inschrijven kan via de mail of ter plaatse vanaf 11.30 uur. 

 

 

 

 

 

             

 
  

 

mailto:aanmelden@buurtsportboxtel.nl

