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Iedereen fijne feestdagen!



De juf geeft natuurkundeles.  
“Bij hitte zet iets uit, maar bij kou 
krimpt iets. Wie kan daar een goed 
voorbeeld van geven?”  
 
Mark: “De zomervakantie duurt acht 
weken, maar de kerstvakantie duurt 
maar veertien dagen, juf!”

DE JARIGE
    KALENDER!

07-1 Eva de Hek

17-1 Willemijn Kamp

29-1 Mika Kambeel

30-1 James de bruin

22-3 Wijnand koppelaar

03-4 David Terhes

 
De kerstman loopt een postkantoor binnen en 
vraagt om een postzegel van 89 eurocent. “Oh ja,”, 
zegt ‘ie tegen de verkoper, “wilt u het prijsje er af 
halen? Het is namelijk een Kadootje.”

Wat vind je wel in december, maar niet  
in de andere maanden van het jaar?

De letter d

De kerstman staat bij de bushalte:
‘Meneer, heeft u een windje  
gelaten?’.
Antwoord: ‘Ja, natuurlijk, dacht 
u dat ik altijd zo stonk?

Het zijn weer
Kinderspaarweken!

* Vraag naar de looptijd en voorwaarden van onze actie.

Versluis assurantiën
Neerpolderseweg 3
3381 JP GIESSENBURG
T (0184) 65 14 14
E info@versluisass-giessenburg.nl
I www.versluisass-giessenburg.nl

Gisteravond kreeg ik een verontrustend appje; ‘Jan jij hebt nog geen voor-
woord geschreven voor de kerstschoolkrant, dat had je toegezegd te doen.’

Het was me ontschoten, had het me niet gerealiseerd, het was naar de  
achtergrond gedreven……. misschien wel onder invloed van de ontwikkelin-
gen van de laatste dagen.Dinsdagavond werden de nieuwste maatregelen 
aangekondigd om het Corona-virus en de grote hoeveelheid besmettingen 
terug te dringen. Deze keer weer met grote invloed op leerlingen, ouders en 
zeker ook leerkrachten. Ondanks dat er natuurlijk deze keer het woord  
vakantie aan vast hangt.

De aangekondigde maatregelen in een persconferentie betekenen altijd veel 
werk; afstemming met collega-directeuren, leerkrachten op de hoogte  
brengen, op de scholen moet men noodopvang organiseren, etc. Met in het 
achterhoofd dat het voor niemand leuk is. Wat hadden we graag alle energie 
en inzet die we aan Corona en haar gevolgen hebben besteed, gewoon aan 
het onderwijs en ons mooie schooltje willen besteden.

Ik had me ook nog niet gerealiseerd dat we eigenlijk over een week echte 
kerstvakantie zouden hebben. Wat gaat de tijd toch snel. Ik had het natuurlijk 
kunnen weten. Als ik ’s morgens in de auto of op de fiets stap is het nog  
donker en aan het eind van de middag als ik weer naar huis ga, is het ook  
al weer donker. Echt koud is het helaas nog niet, maar misschien dat het 
straks in de (verlengde) kerstvakantie gaat sneeuwen. Of misschien wel 
schaatsen op de Giessen. Wat zou dat mooi zijn!

De laatste week op school verloopt in ieder geval wel in kerstsfeer.  
Kerstversiering geeft een fijne sfeer op school. En aan het eind van deze week 
wordt aan een unicum gewerkt op basisschool Giessen-Oudekerk; gr 5/6/7/8 
gaat een high-tea organiseren voor alle leerlingen en de juffen. Nog nooit  
vertoond, maar wat is het spannend en leuk. Daarna vrijdag vakantie (of 
noodopvang), misschien wel even weg met de familie of gewoon lekker  
uitslapen en niets doen. En daarna op naar een nieuw jaar, waarin we weer 
mooie dingen in het vooruitzicht hebben.

In het ‘nieuwe school-traject’ zijn belangrijke stappen gemaakt, daar bent of 
wordt u deze dagen over ingelicht. We gaan met het team hard aan het werk 
om ons onderwijs nog beter te maken en onszelf te ontwikkelen.
We hebben er zin in!!

Jongens en meisjes, vaders en moeders. Ik wens jullie namens het hele team 
(Juf Ilse, Juf Lotte, Juf Claudia, Juf Deborah, Juf Manon, Juf Willie en Juf Carla) 
mooie kerstdagen en een geweldig en gezond!! 2022

Tot ergens in januari 2022 en vriendelijke groet,

Jan Hoeksema

Wat is he
t favori

ete  

kerstlied
 van elk

e ouder?

Stille Nacht



� Kunststof kozijnen, 
 ramen en deuren

� Aluminium kozijnen, 
 ramen en deuren

� Dakkapellen

� Gevelbouw

� Terrasoverkapping

� Raamaccessoires

� IDA aluminium 
 steellook binnendeuren
 (eigen productie)

SHOWROOM GIESSENBURG
Ambachtsweg 6  |  3381 LN Giessenburg
T 0184 - 65 35 85  |  E info@trabor.nl  |  I www.trabor.nl

25 jaar vakmanschap
gecombineerd met passie

Trabor Gevelprojecten is uw specialist op het gebied van kozijnen,

ramen en deuren. Met recht kunnen wij zeggen dat geen uitdaging ons

te groot is. Of het nu gaat over het vervangen van één kozijn of het

leveren en monteren van de kozijnen op nieuwbouwprojecten.

U bent bij ons aan het juiste adres. Al 25 jaar.

“MET ELKAAR IEDER
PROJECT TOT EEN
SUCCES MAKEN.

DAT IS WAT TELT!”
OPRICHTER JOHAN VAN PEET
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Mijn kaarsje wil een Kerstlichtje 
zijn dat in de donkere nacht 
met zijn kleine vlammetje 
een wensje voor ons bracht

Groep 1 en 2

Dat de baby’tjes kleren hebben.  
Een muts - een sjaal- en een knuffeltje.

En de papa en mama en de kinderen moeten geld hebben, 
om bijvoorbeeld speelgoed te kopen voor de kinderen.  

Dat vinden ze misschien wel leuk. 

Sieb

Een kerstmanpop, die allemaal kerstmankleren aan heb.  
Een kersthuisje - dat is toch wel heel gezellig.

Altijd als ik naar een winkel ga- naar de intratuin-  
dan kan er wel een hele lange kerstbal zijn. 

Hij is heel lang en heel dun

Mika



� Ambachtelijke zuivelproducten in 
 glazen fl es
� Interessante excursies (ook Engelstalig)
� Verschillende arrangementen
� Sfeervolle zaal voor feesten, 
 vergadering e.d.

Voor de lekkerste Voor de lekkerste 
echte boerenkaas!echte boerenkaas!

Na winkelbezoek: neem gerust een kijkje bij de kalfjes

Kaas- en 
Zuivelboerderij Kuiper
Heideweg 2, Giessenburg
0184 - 65 27 19
www.giessenlander.nl

Openingstijden:
Di.: 13.30 - 16.00 uur
Vr.: 09.00 - 17.00 uur
Za.: 09.00 - 15.00 uur

/BoerderijKuiper

•  accountancy

•   fiscale en bedrijfseconomische advisering

•  administratieve dienstverlening

•  financiële planning

•  salarisadministratie

Neem vrijblijvend contact met ons op  
voor een adviesgesprek.

www.procount.nl

Wij denken pró-actief  
mee op het gebied van: 

Energieweg 8a   •   4231 DJ Meerkerk   •   T  0183-353535   •   E  meerkerk@procount.nl

Nagellak. En bloemen.  
Voor iedereen bloemen, 

omdat ze zo lekker ruiken.
Bloemen in de grond - in de tuin.

En bloemen in water - in de kamers. 

Fleur

Ik wens dat we gezond konden blijven.
Dan kan je spelen. 

Dan kan je bewegen.
Dan kan je lopen. 

Dan kan je naar beneden en naar boven kijken.
Dan kan je horen en ruiken. 

 
Cara

Esra - een vriendje uit Nieuwpoort-
die heb heel veel eten. 

Niet zoveel eigelijk.  
Als het eten op is, 

dan kopen we weer nieuwe.

Noam



Wat heb je nodig?
Je hebt erg weinig spulletjes nodig 
voor deze DIY sneeuwvlokken 
van papieren zakjes. Zorg dat je 
klaar hebt liggen:

* 7 of 8 bruine papieren zakjes  
 (ik heb er 7 gebruikt  
 per sneeuwvlok)
* Lijmpistool + patronen
  (of andere lijm)
* Scherpe schaar
* Touw

1. Zorg dat je lijmpistool is opgewarmd.  
Begin met het knippen van je 
‘template’. Leg een zakje met de  
gevouwen onderkant (bodem van het 
zakje) naar beneden. Knip een punt 
(rond of hoekig) aan de ‘open’ kant 
van je zakje en knip één of meer 
driehoekjes uit het zakje, zoals op  
de foto hiernaast.

2. Nu gaan we de eerste vier  
zakjes op de template lijmen.  
Leg de template met de gevouwen 
onderkant naar beneden en leg het 
volgende zakje met de gevouwen 
onderkant naar boven. Maak een 
T-vorm met lijm op je template, 
aan de dichte korte kant en over 
het midden van het zakje. Plak  
het nieuwe papieren zakje op je 
template.  
 
Ga zo verder met zakje 3, 4 en 5.

Have 

fun!

3. Knip nu de punten en de driehoekjes uit de nieuwe zakjes. 
Dit doe je niet pas op het einde omdat al die lagen papier te 
dik zijn en dan kom je er niet doorheen met je schaar.  
Vervolgens lijm je de overgebleven zakjes op dezelfde manier 
vast en knip je ook hier weer de punt uit en de driehoekjes, 
zodat alle zakjes er hetzelfde uitzien.

4. Nu kun je de sneeuwvlok vormen door het bovenste 
en het onderste zakje naar elkaar toe te brengen. Voeg 
aan één van de twee zakjes weer een T met lijm toe en 
leg er een touwtje tussen. Plak de twee uiteindes aan 
elkaar vast met het touwtje ertussen en je bent klaar!

Tadaaaaaaaa!!!!

KERST
STERREN



Welk klokje geeft wel 

de tijd aan, maar 

nooit de uren?

Een sneeuwklokje

Kerst is fijn want dan komt de kerstman dan krijg je cadeautjes.  
Je mag je kerstboom opzetten en je steekt een kaars aan.  

Sneeuw is fijn.
kerk, kerstbal, zuurstok, ster, stal, slee 

Floris

Kerstboom met kerstbal.  
En sneeuw is leuk.  

En cadeautjes en de kerstman.  
En dan vieren we feest.     

 Jo-ann

kerstmis   slee kerstboom   zuurstokkerstbal   stalsneeuw   kaars  Teun 

Groep 3 
(hebben ze zelf getyped)



EEN WARM 
WELKOM!

Hallo allemaal! Ik ben Wijnand. Ik ben 3 vingertjes oud. Volgens mijn mama ben ik altijd vrolijk, hou ik van grapjes maken, 
ben ik een enorme kwebbelkous en ben ik nooooiii… eeuhhh soms een beetje ondeugend. Ik speel heel graag buiten en 
ben gek op alles wat 2 of 4 wielen heeft en BROEM zegt.

Wij wonen nu tijdelijk bij mijn lieve opa, maar nog een paar nachtjes slapen en dan gaan we eindelijk in Giessenburg 
wonen. Een nieuw avontuur in een gezellig huis niet ver van school vandaan. Het is wel spannend om te verhuizen hoor, 
maar ik heb er zoveel zin in! Mijn grote zus Laura en mijn grote broer Dinand hebben er ook heel veel zin in!

Dinand zit sinds oktober dit jaar al op de nieuwe school en hij vind het erg leuk! Mama heeft verteld dat als ik 4 vinger-
tjes ben, ik ook naar dezelfde school mag als Dinand. Ik moet dus nog eventjes wachten en nog 3, 7, 10 en euuhh veel 
meer nachtjes slapen tot 23 maart volgend jaar want dan ben ik jarig!

Ik vind alle diertjes die zacht zijn leuk, maar vooral poesjes en mijn konijntje. Mijn knuffelkonijntje is de allerliefste, die 
mag overal mee naar toe en ik mag hem gewoon aan z’n oortje vasthouden.

Dag allemaal, ik zie jullie vast snel!
Groetjes Wijnand

Hallo, De meeste weten al wel wie ik ben, het zusje van 
Sieb. Ik heb erg veel zin in school. Komt goed uit, 17 
januari ben ik jarig en kom ik ook naar school!  
 
Mijn lievelingsdieren zijn met stip op 1 de schildpad 
gevolgt door flamingo’s, giraffen en struisvogels. 

Het liefste ben ik in Spanje, ik vraag ook regelmatig 
of we er niet kunnen gaan wonen. De foto is ook uit 
Spanje, bij bloemen die ik mooi vond. Daar hou ik 
van; bloemen en dieren. Ik weet aardig wat vogel en 
bloem-soorten. Ik hou erg van ontdekken en doen.

Thuis woon ik met papa, mama, Sieb, Guus (onze hond) en de baby in mama’s 
buik. Ik wordt dus ook nog grote zus! Hier praat ik graag over.

Tot snel, groetjes Willemijn. 

Hoi, ik ben James de Bruin.  
Ik ben een vrolijke en energieke jongen.
Mijn lievelings dier is een olifant! Maar helaas 
vind mama die te groot dus hebben we maar  
een hond genomen, die vind ik ook leuk.  ;)
Ik hou van buiten spelen, fietsen, wandelen  
met de hond en koken.
30 januari wordt ik 4 jaar en de dag erna mag 
ik gelijk beginnen bij jullie op school. Ik heb er 
super veel zin in.

Tot snel allemaal! Groetjes James



Ook voor de beste WiFi verbinding
zijn onze monteurs dé Expert!

Vraag naar de mogelijkheden van onze technische dienst

expert.nl

met persoonlijk advies, snelle bezorging en vakkundige 
installatie. Maar ook voor vragen na je aankoop!

staat altijd voor je klaar!
Expert Dukel

Expert Hardinxveld-Giessendam
Stationsstraat 29  |  0184-612425 
expert.nl/hardinxveldgiessendam   |   hardinxveld@expert.nl

Groep 4

Kerst is leuk, daarom zet ik  
de kerstboom op. Dat is leuk, want 
dan kan je kerstballen  
ophangen. En lichtjes, dus dat 
is leuk he, want je krijgt 
cadeautjes dat is leuk. 
Tijn

Je moet de kerstboom 
opzetten. Aan de  

kerstboom kan je  
kerstballen hangen.  

En kerstlicht.  

En je krijgt cadeautjes 
van de kerstman. 

Michail.

Ik vind kerst leu
k, want je 

krijgt van de kerstm
an  

cadeautjes en zuurstokken. 

En ik vind het leuk om mijn 

vader te h
elpen met de 

kerstballen
 op te hangen.  

En mijn zus ook en mijn 

moeder ook. 

Siem



Café  Restaurant  Slijterij

Tel. 0184651501

Oudkerkseweg 25
3381 KP Giessen-Oudekerk
T0184 651501
www.oltghiessen.nl

Voor al uw feesten en partijen!

Benieuwd wat we voor uw 
dier kunnen betekenen?

Begeleiding op melkvee-, varkens-, 
schapen- en 

melkgeitenhouderijbedrijven

Vruchtbaarheidsbegeleiding

Een deskundige behandeling

Coaching op het gebied van 
diergezondheid

Landbouwdieren bieden wij:

Neem contact met ons op!

Professionele diergeneeskunde
gecombineerd met een goede sfeer

Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Tandheelkundige zorg, röntgen- en 
laboratoriumonderzoek in huis

24-7 contact met het eigen team

Gezelschapsdieren bieden wij:

Laagdrempelig en bereikbaar!

Groep 5
    t/m 8

Kerstverhaal

Het is kerst. De families van Harten en Berends zijn  
spelletjes aan het doen bij de openhaard. De vrouwen gaan het  
diner klaar maken en de kinderen zijn de kerstboom aan het optuigen.  
Het diner is klaar. We gaan eten! roepen de vrouwen. We zijn klaar met eten.  
Een paar uur later gaan we marshmallows eten bij het vuur. Ze zijn klaar en 
wij gaan naar binnen om op te warmen. 

Opeens horen ze de bellen van de kerstman en de rendieren. 

We deden snel onze jassen aan en rende naar buiten.  

De slee staat in de tuin van de familie van Harten.  

De kerstman zegt: HO HO HO, Merry Christmas!!! Ik heb cadeautjes meegenomen. De families  
van Harten en Berends gaan de cadeautjes uitpakken. En de kerstman gaat weg. De families gaan 
weer naar binnen. En ze gaan kerst liedjes zingen.  
En ze gaan koffie drinken en de kinderen krijgen chocolademelk met slagroom en marshmallows. 
En dan gaan de kinderen op de kamers spelen. En dan gaan de kinderen weer beneden spelen de 
meiden gaan tekenen, en de jongens gaan een trein rails maken om met de trein te spelen en de 
ouders gaan borrelen. En een paar uur later 

Gaan de kinderen op de tablets de meiden gaan op die van Milou en de jongens op die van Siem.  
de mannen gaan naar buiten en de jongens gaan mee. Ze stekken het vuur aan.  

De meiden en de vrouwen gaan taart maken. De taart is klaar. Ze eten een stukje monchou taart 
eten en dat is leker. En dan is het afgelopen.   

einden groetjes de families van Harten en Berends.  (Milou en Fabiënne)

Langer vakantie,..
 Heerlijk, maar wat moet je dan allemaal gaan doen? 

Daar hebben jullie aan gedacht.
Heerlijke zelfgeschreven kerstverhalen lezen! 

Veel leesplezier. 

Stoute Pukje

De kaarsen staan al op tafel. Het diner kan beginnen als Opa en Oma er zijn. Pukje zit in zijn mand voor de 
haard en zit de spinnen van warmte. Opa en Oma komen binnen en ik laat de spelcomputer zien die ik een tijdje 
geleden van mijn verjaardag kreeg. Ik ruik gelijk dat de kalkoen uit de oven komt, maar we vergeten natuurlijk 
dat Pukje dat ook ruikt. Gelukkig is die nog aan het slapen. Opeens hoor ik buiten kerstklokje ringelen. De buren 
vieren het altijd heel groots. Dat is mooi, want dan kunnen we ook meegenieten. SSSSSSSS. Hé de kachel is uit 
van de regen. Pukje stond en op en ging op de mat liggen en rook al iets lekkers. Iedereen ging naar boven om 
naar mijn broertje Henk te roepen om te eten, maar geen reactie dus gaan we met zijn alle naar boven. Als we 
Henk hebben gehaald en dan beneden zijn hoor je een zacht gesmikel en gespin, maar we horen zowat niks door de 
kerstklokjes van de buren.10 minuten later gaan we aan tafel zitten en ik wil wat kalkoen en, hij is weg!!!!! Als 
we naar pukjes mat van pukje daar ligt pukje naast een paar botjes van de kalkoen. ‘Ik heb hem gevonden’, zei ik 
half lachend. Dan baken we maar friet en doen we het vet van de kalkoen. Dat wordt smullen!!!!!!!

Dave en Jack



Om jullie wat uitdaging te geven deze lange vakantie stel ik voor  

dat we allemaal iedere dag een goede daad verrichten. Hoe??  

Door bijvoorbeeld papa te helpen met de auto schoonmaken, even 

voor mama een koffie maken, voor de buurman het straatje vegen 

en voor die mevrouw die alleen woont een lief kaartje schrijven.  

De wereld wordt er zoveel mooier van! Zeker als we ons allemaal  

inzetten!  Lijkt mij erg tof. Doe je mee?

 

puzzelfun!



24 december 2021 

09:26 
 Lieve dagboek, het is al bijna kerst leuk hé, de kerstboom staat al klaar morgen is het de eerste dag van   
 kerst, we hebben al kerstverlichting, kerstversiering en nog meer!, nou ik moet bijna naar bed, het zit al  
 de hele dag te sneeuwen, ik ging schaatsen en skiën ik zit nu in een hotel in Oostenrijk  te slapen, 
 
 Ik ga morgen terug naar Nederland, ik wil weer mijn vrienden voor kerst zien, nou ik ga wel morgen op  
 de autorit veder schrijven, tot morgen!^_~ 

25 december 

05:09 
 Lieve dagboek  
 Het is al kerst!! 
 Ik ben nog op de auto terug naar Nederland  
 Ik zie je als ik terug ben, 

07:08 
 Lieve dagboek … 
 Ik ben al thuis het is zo 
 Leuk om mijn kat weer te zien, 
 De kerstman heeft al mijn cadeautjes gebracht,  
 Oh er klopt iemand aan de deur waarschijnlijk is het Ries  

08:39 
 Hallo dagboek  
 Ik heb een stukje gelopen  
 Door de stad het was zo mooi, 
 Al die lichtjes, versiering  en nog veel meer, 
 Oh En ik ben het bijna vergeten te zeggen al de kerstbomen, olliebollen en warme chocomel oh wat was  
 het leuk, Ik ga veder mijn lego set afmaken die ik van mijn oma kreeg tot de volgende keer^0^

De 8  verdwenen  rendieren

De kerstman én de elfen waren de kerstboom aan het optuigen en de rendieren stonden in de stallen en opeens toen die 
moesten werken weg . de kerstman ging zoeken naar de rendieren waar zijn ze nou zei de kerstman . de kerstman ging 
toen In de stad zoeken maar hij zag ze niet in elke straat langs en hij vond hem uiteindelijk niet waar zou die dan zijn 
hij ging weer terug naar de elfen.de elfen voorzijde misschien zijn ze al vast vertrokken en dat de het alles werkelijk 
is gebeurdéééé nee Natuurlijk niet dat doen ze nooit ze zijn vast met de Sinterklaas mee naar Spanje gegaan nee Na-
tuurlijk niet zei de elfen . De kerstman zocht op Google hij zag in  keer 8 rendieren te koop staan hij had de rendieren 
besteld ze waren over 10 jaar pas te koop maar hij hebt ze per ongeluk besteld en ze waren é 10000 maar hoe kan ik 
met dat geld nog de cadeautjes kopen dat dat we beter kunnen gebruiken voor de cadeautjes voor de kinderen nee ik 
heb het gevoel voor het besteld help ik kan hem niet meer afwijzenéé nu kan de helft van Nederland geen cadeautjes
krijgen We gaan geld inzamelen Misschien lukt het dan wel nog om heel Nederland cadeautjes te krijgen kom we gaan er 
meteen doen  kom We gaan posters ophangen er staat op de posters we gaan geld inzamelen als je stuur geld op naar 
www.kerstman.com kom we gaan ze meteen proberen ophangen en dan gaan we ze kopiéren en ophangen We hebben nog 
paar cadeautjes In de In het pakjeskamer Misschien kunnen we dan niets allemaal doen maar dan moeten heel later even 
wachten op in pakketjes de die hard pakketje hebben gehad er liggen ook nog aantal cadeautjes In de fabriek bij ons kom. 
We gaan ze snel ophalen met de rendieren o ja de rendieren zijn weg dan maar met de fiets maar hij had niet nagedacht. 
Het was er nog maar 5 maar hoe moeten we dan echt al die cadeautjes op tijd o ja. Het is op bijna kerst avond hoe 
moeten we dat nou weer gaan doen hé kan je daar eens we zien de kerstman dat kan helemaal niet. Het is nog geeneens 
kerstavond en wat n anders. Als het echt zo is waar is waar gaan ze dan naartoe dat weet toch Niemand kerstman die 
kon pas veel later gek gek gek en Sinterklaas is pas een dag weg. Sinterklaas komt alleen maar op pakjesavond en je ziet 
sinterklaas is net weg veel de kerstman zag zijn rendieren en hoefde uiteindelijk niet meer te betalen. 
Het einde

Van DEX   Jill en  Nick 

Kerstnacht 

Het was een mooie avond 24 december een dag voor Kerstavond.

Er was eens meisje dat Jessie heette ze was een mooi meisje ze ging naar de slager voor een over heerlijke 
kerstkalkoen toen jessie binnenkwam bij de slager zag ze al een mooie kalkoen hangen. Jessie kocht de mooie 
kalkoen die ze had gezien in de slagerij. Even later toen ze thuiskwam waren papa en mama al druk met de 
boel te versieren. Ik heb bij de slager een mooie kerstkalkoen gekocht zei Jessie. Toen ze die nacht in bed lag, 
hoorde ze het geluid van een kapotte kerstbal. Jessie rende naar beneden om te kijken wat er aan de hand was. 
Toen ze beneden kwam zag ze de kerstman. Voordat ze ging slapen had ze een schaaltje met kerstkoekjes en 
een glas melk klaargezet. Jessie zag een grote bolle man met een grote kerstmuts op. De grote bollen man at 
alen koekjes op en dronk de melk. Toen ze verder liep zag ze dat het de kerstman was. De kerstman draaide 
zich om en zei met een grote lach, goedenavond Jessie waarom ben jij nog wakker? Vroeg de kerstman. Jessie 
vroeg hoe hij haar naam wist de kerstman lachte en zei ik weet alle namen van elk kind van de hele wereld . 
Waarom bent uw hier :vroeg Jessie. Nou zei de kerstman ik ben hier om cadeautjes onder de boom te leggen 
maar het is nog geen eens kerstavond zei Jessie. Dat is waar maar ik moet er voor  zorgen dat alle cadeautjes 
op tijd onder de boom liggen en morgen worden alle cadeautjes opengemaakt. Maar als de cadeautjes niet onder 
de boom liggen kunnen we ook geen kerst vieren.
Oké zei Jessie zou ik dan maar gouw naar bed gaan vroeg ze. Doe dat maar zei de kerstman welterusten zei 
Jessie welterusten zei de kerstman terug.
Toen Jessie die morgen wakker werd wist ze niet meer wat er die nacht is gebeurd maar toen ze beneden 
kwam en zag dat alle koekjes en de melk omwaren wist ze weer wat er was gebeurd die nacht had ze de kerst-
man ontmoet toen ze verder liep en onder de boom keek zag ze allemaal mooie cadeautjes met een strik erom. 
Ze rende naar boven om haar ouders wakker te maken. Ze sprong op het bed van haar ouders zei dat alle 
koekjes en de melk op waren later die dag aan het eind van e middag kwam de hele familie bij hun eten en de 
kerstkalkoen die Jessie had gekocht bij de slager was over heerlijk

Sofie en Juultje

kerstmis

Ik kom  thuis van de laatste Schooldag voor de kerstvakantie. Ik ga met mijn  

vader een kerstboom kopen bij het kroegie in ons dorp.  Er staan veel bomen 

 en lekkere kalkoen om te serveren. Het ziet er heerlijk uit. Mijn vader vindt het  

er zo lekker uitzien dat ze er vanavond gaan eten. Ze komen thuis met de  

kerstboom. Wat een mooie boom zegt mama wie pakt de versiering O nee  

zegt papa We hebben helemaal geen versiering meer. Dus we gaan naar de Praxis om  

versiering te kopen. onderweg Zingen we een liedje: o dennenboom o dennenboom wat 

zijn je takken wonderschoon ik heb je laats in het bos zien staan o dennenboom o den-

nenboom wat zijn je takken wonderschoon. We zijn aan gekomen bij de praxis . o  nee 

Er is geen versiering meer bij de Praxis .  

Nou ja We gaan wel naar Huis dan is de dennenboom maar Niet versierd. De volgende 

dag op eerste kerstdag lopen ze naar beneden maar wat zien ze nu er liggen lichies en 

versiering bij de boom en ook een gedicht er staat: ik hoorde dat jullie geen versiering 

hadden dus heb ik die meegenomen groetjes de kerstman.

Van Daan en Bas
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Kerst chaos maar ook veel lol! 
Ik Jens Koster zit in de auto en rijd met mijn vader en moeder naar mijn tante Corrie in Barneveld.
We gaan straks eerst met familie een wandeling door het bos maken en dan een diner eten bij mijn tante.
Mijn moeder zegt: we zijn er!We parkeren de auto en ik stap uit.Daar lopen mijn neven Gideon en Lenko. 
ze praten met elkaar.
Ik loop naar hen toe en zeg hallo.Waar hebben  jullie het over? Er is hier in deze streek een gouden kalkoen 
gespot de jager wil hem vangen maar wij vinden het zielig voor de gouden kalkoen zegt Gideon.
En wij vinden dat we hem moeten redden van die jager  die op hem gaat schieten en de kippen die zijn gouden 
veren pikken. Maar zegt Lenco we gaan wandelen in het bos waar voor het laatst de gouden kalkoen is gespot. 
Wil je mee doen hem te zoeken?  Ja natuurlijk zeg ik.
Al pratend lopen we naar binnen.
Daar zien we een heleboel bekenden. Mijn vader en moeder zijn er al.Mijn 3 tantes mijn opa en oma mijn 5  
ooms en mijn 4 neven en 1 nicht. We maken als eerst even een gezellig praatje. Daarna  
stappen we in de auto’s. Gideon en Lenco mogen met ons mee rijden leuk!
In de auto zijn we druk aan het fantaseren en moppen vertellen. De auto stopt, zijn we er al vragen de 3 
neven in koor. Ja antwoord mijn vader we zijn er. We stappen uit en rennen met zijn 3 naar de groep.
Welke kleur paaltjes volgen we zeg ik. Ome Jan antwoord o nee niet weer een paaltjes wandeling (hij is een 
keer verdwaald door een paaltjeswandeling). Mijn moeder antwoord oranje dat kun je best broer.
We gaan op pad Gideon heeft een verrekijker mee zo kunnen we zien waar de gouden kalkoen rondloopt.
We lopen heeeeeeeeeeel lang gelukkig hebben tante corie en oma snoepjes meegenomen.
We nemen de tijd. Maar dan horen we in de verte : tok pok kloek koek.
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
De gouden kalkoen! Schreeuwen de 3 neven uit. We pakken onze spullen en zeggen tegen de  
anderen wij gaan even weg tot zo. En we rennen weg we rennen en we rennen en we rennen  
En dan zien we de kalkoen.
Ik zeg hallo meneer kalkoen. We komen u redden van de jager en de Barnevelder kippen.
Dat is erg fijn ik ga met jullie mee als dat mag antwoord meneer gouden kalkoen.
Kom maar mee...
Hu? O nee we zijn verdwaald zeg ik. Lenko zegt we kwamen toch uit die richting zeg hij of die of die zucht!
Ik weet het niet. Dan zegt meneer kalkoen ik weet het wel jullie kwamen van daar zegt hij. Ja! Hij heeft 
gelijk kom snel. Eenmaal bij de groep aangekomen zegt oom reinier hu! Wie hebben jullie nou bij je. Een gouden 
kalkoen. Die hebben we in het bos gevonden en gered en die heeft ons ook  
gered. De neven vertellen wat ze beleefd hebben en de familie is onder de indruk we maken de  
wandeling af en stappen allemaal (ook de kalkoen) weer in de auto terug naar mijn tante.
Toen we bij mijn tante waren aangekomen gingen we direct aan tafel en aten heel lekker dat vond  
de gouden kalkoen  ook.

Einde
Van Jens

De kerstman en de verdwenen cadeautjes  

Op een kerst avond zaten we met de familie aan een diner. De kerstman was al langs geweest en die heeft natuurlijk ook cadeautjes 
voor ons mee genomen. We gingen met ze alle naar boven om naar mijn nieuwe kamer te kijken. Maar toen we weer naar beneden 
gingen waren alle cadeautjes weg. We onder zochten het hele huis maar we konden niks vinden. Toen gingen we buiten kijken of we 
daar ver dachten mensen zagen. Kijk daar op het dak en mens met een zwart pak , het lijkt wel een dief die kerstmis wil verpesten. 
Kom we gaan er achter aan. Kijk hij zit achter die boom. We gaan er naar toe. Hij gaat naar de steeg ha die is afgesloten. Nu hebben 
we je ontmaskerd. Wacht ben jij het de kerstman waarom doe je dit? Ik hou niet meer van cadeautjes ik wil jullie een keer wat 
anders geven. Wat dan? Dat moet ik nog verzinnen. Maar ik zou het nooit meer doen. Oké, maar doen we nu wel cadeautjes?  
is goed, dan doen we volgend jaar wel iets anders.

Stef en Twan
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on-line

bestel je nu ook gemakkelijk
NotEn & KofFie

branderijjoost.nl

schoonformaat 420 x 600mm
met bleed 430 x610 mm

De kwaliteit van Branderij Joost nu
on-line besteld en thuisbezorgd!

         Kerstverhaal    

De sint is weg en de pieten zijn er ook vandoor. 
En de kerstsfeer komt eraan.
 De kerstboom gaan we kopen en we gaan de boom optuigen ballen er in piek erop. 
We gaan een wandeling maken door de sneeuw en we glijden door de sneeuw uit.
 We wilden gaan schaatsen maar het ijs was niet dik genoeg, hè jammer.
 We gaan maar lekker glijden over de bevroren plassen.
 En krak door de plas in het water he wat een pech.
 We lopen maar verder en komen gele sneeuw tegen wat vies en we liepen verder.
 Toen gingen we een sneeuwballengevecht houden en ik gooide een sneeuwbal in mijn vaders gezicht.
 Daarna gingen we naar huis om wat warme chocomelk te drinken en kerstkoekje.
Morgen kijken of we wel kunnen schaatsen, maar eerst gaan we zoeken waar mijn schaatsen zijn.
we vragen het aan mijn moeder zij denkt op zolder. 
We zoeken en komen van alles tegen overal spinnenwebben maar daar komen we een doos tegen met schaats-
spullen.
Ja hoor daar zit het in dan kunnen we misschien morgen schaatsen.
Een dag later.
Even kijken hoe dik het ijs is.
Precies dik genoeg we gaan onze schaatsen aantrekken. 
Joepie schaatsen, we gaan wel 10 kilometer ver.

Viggo en Stan

         GEZOCHT

Er waren eens twee meisjes genaamd Sarah en Tara. 
Die aan tafel zaten om het kerstdiner te beginnen, De kalkoen stond al klaar op de tafel.

Ze waren klaar met het diner, Maar toen kwam de krant binnen.
` He ` zegt Sarah, de Kerstman is vermist , ` Zullen we hem gaan zoeken?` zegt Tara.

Toen gingen ze hun jassen en schoenen aan doen, En gingen ze opzoek.
Als eerst gingen ze in het bos zoeken, maar daar was de Kerstman niet!

Toen ging ze naar de speeltuin maar daar was de Kerstman ook niet! 
` Maar waar is die dan zegt Sarah`.

` kom` zegt Tara we gaan naar mijn huis, ` goed idee zegt Sarah`.
Toen waren ze bij Tara haar huis, en dronken eerst een glas limonade en een koekje.

Ze gingen in de tuin spelen, en ze wouden het springtouw pakken uit de schuur.
Ze liepen in de schuur en zagen de kerstman, huh wat doet u hier zeggen ze tegelijk.

Ik wou een slaapje doen en jullie schuur is de beste slaapplek.
Waar zijn u rendieren eigenlijk?

O die zijn bij de oppas in de Noordpool.
Oke zeggen ze weer tegelijk.

MERRY CHISTMAS HOHOHO



De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V. Sliedrecht
Molendijk 80-82 • 3361 EP • Sliedrecht

+31 (0)184 413 644

info@djps.nl
www.djps.nl

Geavanceerde werkplaats
De Jong’s Pijpleidingfabriek beschikt over een moderne en geavanceerde 
werkplaats waar de prefabricageen alle pijpleidingwerkzaamheden uitgevoerd 
kunnen worden. Compleet prefab van pijpen:
• De pijpen samenstellen van standaard lasfittingen
• Diameters van Ø6 mm tot en met ± Ø1600 mm
• Segmentbochten en baggerbochten en -pijpen
• Elektrisch, MIG of TIG lassen (afhankelijk van de toepassing)
• Onder elke gewenste keuringsinstantie
•  CNC gestuurd doorn buigen. Wij beschikken over 2 stuks doorn  

buigmachines t/m 60,3MM uitwendig met een buigradius van 2D en  
1 stuks doorn buigmachine t/m 168,3MM

Dé specialist in pijpleidingen
De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met veel 
expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de maritieme sector t.b.v 
Baggerbouw, zeevaart, binnenvaart en jachtbouw zoals hopper- en cutter-
zuigers, containerschepen, sleepboten, chemicaliëntankers en luxe jachten. 
Zij kiezen voor het familliebedrijf uit Sliedrecht, omdat het al sinds 1951 de 
specialist is op dit gebied.

Advies en ontwerp
Met een deskundig team van engineers lukt het De Jong’s Pijpleidingfabriek uw 
aanvraag volgens de geldende eisen goed in kaart te brengen en een product op maat te 
leveren. De pijpleidingspecialist heeft ruime ervaring op het gebied van advies en ontwerp 
tot prefabricage en montage. Het familiebedrijf levert diverse projecten op, zoals 
laad-lossystemen, lens-ballastsystemen en bijvoorbeeld voortstuwings-installaties 
voor de maritieme industrie.

Deskundig team van monteurs
Een deskundig team van monteurs, dat werkt onder leiding van een 
projectleider, draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden veilig en 
adequaat uitgevoerd worden.
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