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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 
 

Herinnering 
 
Op maandagmorgen 10 december bereikte ons het  

verdrietige bericht dat Pieter van Nordennen, de  

vader van Bram uit groep 6, was overleden. 
 

We leven mee met Bram en Gea, verdere familieleden, 

vrienden en bekenden. We bidden samen om kracht  

van God en mensen op hun pad die hen kunnen  

bijstaan.  
 

We sluiten af met een lied wat in groep 6 en ook in de  

andere groepen vaak  wordt gezongen: 

 

 

     De Here zegent jou. 

     En Hij beschermt jou. 

     Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 

     Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,  

     Hij zal zijn vrede aan jou geven. 

 

 
 

 

Godsdienstige Vorming 
 

Week 51- - - 17 t/m 23 december 2018 
Thema: 

Vertellingen: 

 

Ontelbaar 

Jezus wordt geboren, Lucas 2: 1 - 17 

Herders in het veld, Lucas 2: 8 - 20 

Simeon en Hanna, Lucas 2: 22 - 40 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 

Week 2- - - 7 t/m13 januari 2019 

Thema: 

Vertellingen: 

 

Wie wijst jou de weg? 

De ster wijst de weg, Matteüs 2: 1 – 12] 

De droom van Jozef, Matteüs 2: 13 - 18 

De weg terug, Matteüs 2: 19 - 23  

 

Kerstfeest vieringen 
 
Het Kerstfeest vieren we dit schooljaar in drie groepen: 

 

Dinsdag 18 december (19.00 – 20.00 uur) 

Kerstfeest voor de groepen 1 en 2, in ‘de Voorhof’, samen met hun ouders. 

Kerstfeest voor de groepen 6,7 en 8, in de school, zonder ouders 

 

Woensdag 19 december (19.00 – 20.00 uur) 

Kerstviering voor de groepen 3, 4 en 5, samen met hun ouders, in ‘de Voorhof’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vieringen voor de groepen 1/ 2 en 3, 4, 5 zijn voor de ouders uit de 

betreffende groepen. Zij komen samen met hun kind naar de viering. 
 

Mocht u voor dit uurtje (na heel lang zoeken…) geen oppas kunnen vinden voor 

jongere of oudere broertjes en/of zusjes, dan kan het betreffende kind naar de oppas 

in de Voorhof. Het is niet de bedoeling dat deze meegaat naar de viering! 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Schoonmaak 

  

Het schooljaar 2018 – 2019 is al enkele maanden oud.  

De open kasten, laatjes, postvakken en dergelijke is langzaam  

maar zeker een laagje stof en andere ongerechtigheid komen  

te liggen. Daarom is het tijd voor een sopbeurt! 

 

We organiseren een schoonmaakmoment 

 

Groepen 1 t/m 5    dinsdagavond 15 januari  - 19.00u 

 

Neemt u zelf even een emmer en sopdoek mee? 

Heeft u kinderen in meerdere groepen, komt u dan een half uurtje in de ene 

groep en daarna in de andere groep helpen.  En u weer: ‘Vele handen…’  

 

  

Als ieder mens 

  

Als ieder mens eens herder wilde zijn 

voor buur en vreemdeling, voor broer en vriendin. 

 

Als ieder mens eens engel wilde zijn  

op school en werk of zomaar op straat. 

 

Als ieder mens eens ster wilde zijn 

een lichtpunt op de weg van liefde en haat. 

 

Als ieder mens eens herberg wilde zijn 

bij nacht en ontij voor al wat eenzaam dwaalt. 

 

Dan werd een oud verhaal, een evangelie, 

eindelijk weer vertaald naar mensen toe. 

 

Een herder en een engel, een ster en een herberg,  

je stad, je wijk, je school, iets meer bewoonbaar, 

de vrede minder ver. 

 

Anette Sprotte 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Kalender 
 

Dinsdag 18 december (19.00 – 20.00 uur) 

Kerstfeestvieringen:  groepen 1 en 2 met hun ouders in de Voorhof 

     groepen 6, 7 en 8 zonder ouders op school 

 

Woensdag 19 december (19.00 – 20.00 uur) 

Kerstfeestviering:    groepen 3, 4 en 5 samen met hun ouders in  

     de Voorhof 

 

Vrijdag 21 december 

Begin van de kerstvakantie groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur  

     groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur 

 

Week 2 

Hoofdluiscontrole 

 

Vrijdag 11 januari 

Nieuwsbrief 9 

 

Dinsdagavond 15 januari 

Schoonmaakavond   groepen 1 t/m 5 om 19.00 uur 

 

 

Ingekomen stukken: 
Ter gelegenheid van de opening van "de Bibliotheek op school" werd door de 

Bibliotheek een tekenwedstrijd georganiseerd. 

Uit alle groepen kregen we mooie tekeningen binnen. Angelina uit groep 7 won 

met haar voorkant van de "het leven van een loser" een van de prijzen. Zij heeft 

haar prijs (het leven van een loser "wegwezen") vrijdag van leesconsulent Simone 

van den Broek gekregen. Vinnie uit de Kikker groep tekende het boek van 

Sinterklaas en mag een prijs komen ophalen. Ook voor Sem uit groep 4 ligt een 

prijs klaar. Zijn lievelingsboek is de geheime opdracht van Lisa Boersen. 

Dank jullie wel. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Simone van den Broek, Leesconsulent 


