
 

 

Nagele, 22december 2022 

 

KERSTMIS 2022 

We hebben gisteren een heel fijn feest Kerstfeest gehad.  

Wat fijn dat we voor het eerst sinds het bestaan van De Kring dit feest gezamenlijk konden vieren. 

Het was fijn dat er zoveel gezinnen waren. Iedereen kon volop meedoen met alle activiteiten. 

Kerstkaarten maken, kerstversieringen maken, met draad een mooie ster of boom maken en zelfs 

figuurzagen. Voor ieder was er wel wat te doen. Daarnaast was er een bingo met prachtige prijzen. 

 

 

 

 

 

 

Dit Kerstfeest was de afsluiting van het thema ‘Wens’ van de lessen Leren Leven. 

Voor kinderen is een wens vaak verbonden met iets dat ze willen hebben. Inde lessen Leren Leven 

hebben de leerkrachten de kinderen geholpen met het verder kijken. In de afgelopen weken 

hebben kinderen verhalen gehoord waarmee ze aan het denken zijn gezet. Wat is geluk, wat is 

rijkdom? Zijn dat wensen die alleen voor je zelf zijn? Kun je ook iets voor een ander wensen, wat 

wens je iemand dan toe?  

 

 

 

 

 

 

In het Christelijk kerstverhaal wordt de geboorte van een kind, de wens voor een betere wereld 

gekoesterd.  

We wensen elkaar goede kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Die wens gaat veel verder dan 

alleen deze dagen. We wensen dat we het goed mogen hebben met elkaar, de komende tijd. Dat 

vraagt respect en interesse in elkaar. Mensen hebben verschillende wensen, en mijn wens hoeft 

niet de jouwe te zijn. Maar we kunnen elkaar wel het beste toewensen. 



 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van dit thema is de wens ontstaan om wensen van andere kinderen te vervullen. 

De organisatie Make a Wish maakt die mogelijk. Zij zorgt dat de wensen van zieke kinderen uit 

komen. Voor deze organisatie hebben de kinderen met jullie hulp flessen ingezameld. En dankzij de 

bijdrage van jullie allen en de donatie van het team zijn we op een geweldig bedrag gekomen! 

 

 

 

 

 

Samen hebben we er voor gezorgd dat we gisteren een cheque van 900 euro konden geven! 

Wat een geweldige opbrengst! We hopen dat we heel veel kinderen blij kunnen maken met dit 

geld. Zo hebben we samen een vrolijk, gezellig én betekenisvol Kerstfeest mogen beleven. 

Wilt u meer informatie over deze organisatie? Kijk dan op Make-A-Wish Nederland 

(makeawishnederland.org) 

 

 

Wij wensen ouders en 

kinderen een heel fijn 

Kerstfeest toe en een heel 

Gelukkig Nieuwjaar! 

 

Team SWS de Kring 
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