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NIEUWSBRIEF voor week 50 en 51

8 december 2016

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Agenda
12 december
21 december
23 december
24 december t/m 8 januari

Maandopening groep 3.
Kerstviering.
Kinderen ’s middags vrij.
Kerstvakantie.

Kind op Maandag
Week 50 12/12 – 16/12
Woorden tekort Lucas 1:39-56 1:67-89
Als je niet meer weet wat je moet zeggen, kun je altijd nog zingen. Zacharias en Maria zijn zo
blij, dat ze een lied zingen. Ze zingen over Johannes en over Jezus. Maar ook over de wereld,
over alle mensen die bevrijd zullen worden.
Week 51 19/12 – 23-12
Kom kijken! Lucas 2:1-14 2:15-20
In een stal in Bethlehem wordt Jezus geboren. Er is licht in de nacht, een lied uit de hemel dat
gehoord wordt op aarde. De herders mogen het met eigen ogen zien.
Nieuwe leerling
Met ingang volgende week komt Matthieu de Haas groep 1 versterken. We heten hem van
harte welkom en wensen hem veel plezier bij ons op school.
Verjaardagkalender
Ilse gr.3
9 dec
15 dec Rozemarijn gr.2
Anja gr.4
11 dec
15 dec. Senne gr.8
Laura gr.6
13 dec
15 dec. Juf Elnet
Elianne
gr.4
15 dec
16 dec Janneke gr.7
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

18
20
21
21

dec.
dec.
dec.
dec.

Thijs gr.5
Aufrey gr.3
Mieke gr.7
Juf Klazien

Hulp kerstbakjes maken
Op dinsdag 20 december maken alle kinderen een kerstbakje. Een aantal ouders heeft al
aangegeven mee te willen helpen op deze dag. We kunnen nog wat extra hulp gebruiken. Wie
helpt er nog meer mee bij deze gezellige activiteit. U kunt kiezen: of ’s middags of ‘s ochtends
of de hele dag. Graag doorgeven aan juf Nelleke of juf Gerda.
Boterkuipjes inleveren
Voor het maken van de kerststukjes kunnen we nog wat boterkuipjes gebruiken. Graag
inleveren bij juf Nelleke of juf Gerda.
Zending
Afgelopen woensdag zijn Wim en Diny Kramer bij ons op school geweest om een presentatie te
geven over ons zendingsproject: Sri Lanka Hulp.
Dit echtpaar komt al meer dan 20 jaar in Sri Lanka en is na de Tsunami van 2004 begonnen
om op kleine schaal hulp te verlenen. Wim en Diny kiezen zelf de projecten waaraan het geld
wordt besteed en zien er ook op toe dat deze goed worden uitgevoerd. Hierbij kun je denken

aan de aanschaf van een vissersboot of fiets, bouw van een huis, aanschaf bed, schoolgeld,
reparatie tuk-tuk etc. Ze hebben inmiddels al 16 huizen gebouwd
Op de website srilankahulp.nl vind u een financiële verantwoording en reisverslagen van de
jaarlijkse reizen. Hierbij staan ook prachtige foto’s van de uitgevoerde projecten.
Op dit moment hebben we €300,- gespaard en dat geld is aan deze mensen meegegeven.
We sparen door tot aan het einde van het schooljaar.
Stichting Leergeld
Informatie hierover vindt u in de bijlage.
Sinterklaasfeest
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. Iedereen die hier aan mee heeft
geholpen wordt heel hartelijk bedankt. Op de website van school staan onder het kopje foto’s
2016-2017 heel veel foto’s van dit evenement.
Informatie Kerstviering
Via de mail heet u hierover al enige informatie ontvangen. Binnenkort volgt de officiële
uitnodiging door de kerstcommissie.
Vrije middag
Vrijdagmiddag 23 december zijn alle kinderen vrij.
Uitnodiging inloop
Op maandag 9 januari nodigen we u uit om tussen 8.30 en 9.15 uur onder het genot van een
kopje koffie of thee elkaar een goed jaar te wensen. U bent van harte welkom.
Regel van de week
Week 50
Wij laten merken hoe rustig wij kunnen samenwerken.
Week 51
Wanneer we samen spelen, zullen we samen delen.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 22 december.
Met vriendelijke groet, mede namens het team.
Anne Tol

