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NIEUWSBRIEF voor week 48 en 49

24 november 2016

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Agenda
1 december
5 december
21 december

Leerlingenraad.
Sinterklaasfeest.
Kerstviering.

Kind op Maandag
Week 48 28/11 - 02/12
Vrede Jesaja 2-1:5, 11:1-10
Jesaja leeft in een land waar oorlog is. De mensen zijn er bang, er is veel pijn en verdriet. Maar
Jesaja gelooft dat het anders zal worden. Hij vertelt dat God de mensen niet vergeten is. Er
komt vrede voor iedereen. Uit de familie van koning David zal iemand komen die de geest van
de Heer met zich meedraagt.
Week 49 05/12 - 09/12
Stil eens… Lucas 1:5-25, 1:26-38
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: hij zal een zoon krijgen,
Johannes de Doper. Zacharias wordt er stil van. Later komt de engel Gabriël bij Maria. Ook zij
krijgt bijzonder nieuws te horen: Jezus zal geboren worden.
Nieuwe leerlingen
Sinds kort is groep 1 uitgebreid met de komst van Kim en Meike Woltjer. We heten ze van harte
welkom bij ons op school en wensen ze een fijne tijd toe.
Nieuws uit het team
Misschien heeft u het gehoord van uw zoon of dochter of zelf opgemerkt. Zowel juf Agaath als
juf Klazien zijn steeds meer aanwezig op school. De lesgevende activiteiten van allebei worden
geleidelijk aan uitgebreid. Het is fijn om te constateren dat het herstel goed gaat.
Wat ook goed zichtbaar is dat twee juffen in blijde verwachting zijn. Zowel juf Marjolein als juf
Lydia verwachten in 2017 een baby. Kortom: mooi nieuws uit het team!
Verjaardagkalender
25 nov. Emma gr. 5
28 nov. Noah gr. 7
Sam
gr.
2
28 nov.
29 nov. Meester Tol
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

29 nov.
4 dec.

Ellen gr. 5
Lars gr. 3

Sinterklaasfeest
Maandag 5 december komen Sinterklaas en zijn pieten onze school met een bezoek vereren.
We hopen dat ze hier op tijd arriveren.
Dat is nog maar de vraag hebben we begrepen want Piet wilde met de pakjes op de fiets gaan
slepen.
Het is de bedoeling dat alle kinderen om uiterlijk om 8.15 uur op school zijn zodat we op tijd bij
de weg kunnen opstellen.
Vervolgens brengt de Sint een uitgebreid bezoek aan groep 1, 2 ,3 en 4 en een kort bezoek aan
de andere groepen. Het is de bedoeling dat de kinderen tussen de middag op school blijven

eten. Zorgt u er voor dat uw kind een lunchpakket en drinken mee krijgt naar school? In de
kleine pauze krijgen de kinderen een traktatie.
Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij en kan het heerlijk avondje thuis worden voorbereid.
Ouderhulp
Denkt u er aan, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, om de ouderhulplijsten in te leveren?
Regel van de week
Week 48
Ruim je eigen rommel op want een nette school is top.
Week 49
Wandelen in de gang dat weten wij allang.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 8 december.
Met vriendelijke groet, mede namens het team.
Anne Tol

