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NIEUWSBRIEF voor week 52, 1 en 2

22 december 2016

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze laatste nieuwsbrief van 2016 vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Agenda
23 december
24 december t/m 8 januari
9 januari

Kinderen ’s middags vrij.
Kerstvakantie.
8.30 tot 9.00 uur inloop nieuwjaarsgroet.

Kind op Maandag
Week 02 09/01 - 13/01
Hij is bijzonder Lucas 2: 21-52
Op de achtste dag na zijn geboorte krijgt Jezus zijn naam. Het is de naam die de engel
genoemd heeft. ‘God redt’ betekent het. Al snel blijkt dat Jezus een bijzonder kind is. Simeon
en Hanna herkennen hem als de Messias die komen zou. Als twaalfjarige voelt Jezus zich thuis
in de tempel, waar hij in gesprek is met de leraren.
Nieuwe leerling
Sen Hut is op 21 december vier jaar geworden. Hij komt groep 1 versterken. We wensen Sen
een fijne tijd bij ons op school en heten hem van harte welkom.
Verjaardagkalender
23 dec. Rik gr. 2
30 dec. Luca gr. 8
27 dec. Eva H. gr. 8
1 jan.
Heleen gr.3
Samantha gr.3
29 dec. Maud gr. 2
3 jan.
Conciërge Caner
29 dec. Iris gr. 6
3 jan.
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

3
4
5
6

jan.
jan.
jan.
jan.

Michelle gr. 7
Jane gr. 5
Franclin gr. 2
Willemijn gr. 4

Kerstbakjes maken
Alle kinderen hebben afgelopen dinsdag een kerststukje gemaakt. De één nog mooier dan de
ander. Als het goed is hebben deze stukjes thuis een mooi plekje gekregen. Alle ouders die mee
hebben geholpen bij deze workshop worden hartelijke bedankt. Foto’s staan op onze website.
Kerstviering
Na de kerstviering in de klas, volgde de kerstmaaltijd. Wat hebben de ouders heerlijk gekookt
en wat was er veel. Als afsluiting op het plein kerstliederen zingen met de ouders, opa’s en
oma’s met medewerking van Excelsior. Daarna nog wat drinken in school. Iedereen die op
welke manier dan ook heeft meegeholpen aan deze kerstviering wordt hartelijk bedankt.
Vrije middag
Vrijdagmiddag 23 december zijn alle kinderen vrij.
Uitnodiging inloop
Op maandag 9 januari nodigen we u uit om tussen 8.30 en 9.00 uur onder het genot van een
kopje koffie of thee elkaar een goed jaar te wensen. U bent van harte welkom.

Gescheiden afval
Zoals u wellicht weet wordt in de gemeente Pekela met ingang van het nieuwe jaar het afval
meer gescheiden ingezameld dan voorheen. Op school krijgen we ook aparte bakken voor groen
afval en voor plastic. Het is goed om milieubewust te zijn. Om veel extra afval te voorkomen
zou u i.p.v. pakjes drinken uw kind een plastic beker met draaidop mee kunnen geven naar
school.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 12 januari 2017.
Mede namens het team gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
Met vriendelijke groet,
Anne Tol

