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Het team van de Juliana van Stolbergschool wenst u … 
 

 
 

Veroordelen 
Hebt u zich weleens afgevraagd waarom juist de herders als eersten te horen kregen dat Jezus 
geboren was? Zoals zo vaak in de bijbel, zit ook hier iets achter. U moet weten dat in de tijd 
rondom onze jaartelling herders werden gezien als minderwaardige mensen. Ze leefden bijna 
letterlijk aan de rand van de samenleving, op het land, buiten de steden en dorpen. En juist zij 
kregen als eersten zo’n belangrijk bericht. Daar zit een krachtige boodschap achter: juist een 
groep minderwaardige herders wordt belangrijk genoeg gevonden om een boodschap van 
wereldformaat als eerste te mogen ontvangen. Met andere woorden, dat herders minderwaardig 
zouden zijn, zagen de mensen van die tijd misschien wel verkeerd.  
Maar voor je het weet, hebben ook wij ons oordeel over groepen mensen klaar; we veroordelen 
ze soms ook tot minderwaardig. Dit verhaal laat heel goed zien hoe je je kunt vergissen met 
oordelen en veroordelen. Het is dan ook goed om af en toe eens niet te (ver)oordelen.  
 
Een oud verhaal? Ja, zo’n 2000 jaar oud. Een oude boodschap? Ja ook, maar nog steeds actueel. 
Ook in onze samenleving wordt er geoordeeld en veroordeeld. Er zijn helaas groepen mensen die 
daardoor veel vaker aan het kortste eind trekken omdat ze als minder belangrijk worden gezien in 
onze samenleving. Denk maar eens aan mensen met een beperking, of migranten, werklozen en 
zo kan ik nog wel doorgaan.  
 
Het is misschien niet de meest voor de hand liggende boodschap die uit het kerstverhaal te halen 
is, maar voor mij wel een heel cruciale: niemand is belangrijker of minder belangrijk. We zijn 
allemaal even belangrijk. Dus pas op met oordelen en veroordelen. Dat is trouwens makkelijker 
gezegd dan gedaan. Misschien een mooi voornemen voor 2019 om daar weer eens extra op te 
letten en onze kinderen daarmee te helpen. 
 
Ik wens u een fijn kerstfeest! 
Joost van Dijk 
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Wat is Drie Koningen? 
Vlak na kerst, op 6 januari, wordt in de christelijke traditie Drie 
Koningen gevierd. Vooral vroeger liepen de avond vóór Drie 
Koningen, dus 5 januari, als koningen verklede kinderen in 
groepjes van drie langs de deuren. Ze zongen een liedje en 
kregen vaak wat lekkers.  
Het verwijst naar een stukje van het kerstverhaal waarin drie 
wijze mannen –vermoedelijk woonachtig ten oosten van Israel- 
een opvallende ster zagen. Voor hen was dit een teken dat er 
ergens een koning geboren moest zijn. Dat was Jezus. Ze gingen 
op reis om hem cadeaus te brengen. 
 
 

Broeken gezocht 
Onlangs hebben we al een oproepje geplaatst voor wat reservekleding. Toch missen we nog 
enkele kledingstukken. We zijn op zoek naar jongensbroeken in de maat 104 tot 110. U zou ons er 
een groot plezier mee doen. 

 

  
Resultaten kindermonitor: 
Kinderen in Kennemerland bewegen meer en eten en drinken gezonder 

 
In het voorjaar van 2018 deden ouders van ruim 10.000 kinderen tussen 0 t/m 11 jaar mee aan 
het onderzoek de kindermonitor. Uit dit onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de 
gezondheidssituatie van kinderen in onze regio is veel informatie gekomen. 
Vergeleken met 2014 zijn er in de regio Kennemerland meer kinderen die regelmatig bewegen en 
buiten spelen. Ook is het aantal kinderen dat dagelijks water drinkt en groente en fruit eet 
gestegen. Gemeenten, scholen en andere organisaties kunnen de resultaten gebruiken voor de 
invulling van hun jeugd- en gezondheidsbeleid. Wil je meer weten? Alle regionale resultaten, het 
regiorapport en achtergrondinformatie zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD 
Kennemerland. In februari 2019 verschijnen daar ook de resultaten van de afzonderlijke 
gemeenten. 

http://www.gezondheidsatlaskennemerland.nl/jive?cat_open_code=lft1
http://www.gezondheidsatlaskennemerland.nl/jive?cat_open_code=cgdghif8haifficF&report=rapport_kimo2018_regio
http://www.gezondheidsatlaskennemerland.nl/jive?cat_open_code=cgdghif8haifficF&report=kimo2018_achtergronddocument
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Vragen over de gezondheid of opvoeding van je kind?  
De jeugdarts of -verpleegkundige denkt graag met je mee. Maak een afspraak met GGD 
Kennemerland via 023-7891777 of mail naar frontofficejgz@vrk.nl, of neem contact op met 
school. 
 

 

Kalender  
22 december t/m 6 januari kerstvakantie 
9 januari   luizenpluizen 
14 januari t/m 25 januari cito-toetsen groepen 2 t/m 8 
17 januari   bibliotheekbezoek groep 1/2B 
18 januari   bibliotheekbezoek groep 1/2A 
18 januari   Nieuwsflits nummer 19 
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