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Adoptie:
In schoolweek 14 hebben we € 41,10 opgehaald
voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:

Heel anders
Lucas 1 en 2
Elisabeth en Zacharias krijgen een zoon.
Maar hij wordt niet naar zijn vader genoemd,
het gaat heel anders. Johannes is zijn naam.
Een tijdje later wordt in Bethlehem de Messias geboren, de langverwachte redder. Het
verhaal van zijn geboorte gaat heel anders
dan je misschien zou verwachten. Hij wordt
geboren in een stal, herders zijn de eersten
die hem zien.
Regel van de week:

Kinderen en hun sociale talenten:
Samen spelen/werken!

Algemeen:
Als wijze van proef zal deze nieuws brief vanaf het volgende kalenderjaar in een
2-wekelijkse cyclus verschijnen (in de even weken). Het opstellen van een nieuwsbrief kost elke maandag weer veel tijd, door dit te verdelen over de maandagen,
blijft er meer tijd over voor belangrijke zaken.
Vrijdagmiddag begint om 12.00 uur de kerstvakantie. Iedereen wordt op maandag 5 januari weer op school verwacht.
Ook mogen we Juf Esther Korevaar dan weer verwachten. Haar zwangerschapsverlof zit er dan weer op. Zij zal op maandag en dinsdag haar werkzaamheden
weer oppakken in groep 2. Wij bedanken juf Regine voor haar invalwerk, gelukkig
blijft u nog op woensdag, donderdag en vrijdag.
Kerstfeest
Afgelopen vrijdag heeft u meer informatie ontvangen over de kerstviering van
aanstaande woensdag.
Wij hopen nog steeds op droog weer. Mocht het toch zo zijn dat het weer te
slecht is, dan zullen wij het gedeelte van het kerstkoor moeten laten vervallen.
Helaas kunnen wij u geen alternatief bieden in de school, hiervoor zijn er op dat
moment te veel mensen in een kleine ruimte!
Wij hopen van harte op uw begrip voor deze situatie.
Woensdagmiddag 17 december zullen wij u rond 15.00 uur een mail sturen of
het weer ons kerstkoor toelaat. Mocht u deze middag niet in de gelegenheid
zijn uw e-mail te bekijken, dan kunt u bij het brengen van uw zoon/dochter aan
één van de leraren vragen of het kerstkoor door gaat.
Wij kijken uit naar een gezellig samenzijn.
Schoolschaatsen
De groepen 4 en 5 zijn dinsdagochtend 16 december uitgenodigd voor het
schoolschaatsen op de ijsbaan van Gorinchem Beweegt in de binnenstad.
Handschoenen zijn verplicht (anders mag je het ijs niet op).
Uit eerdere ervaringen is gebleken dat kinderen bij een valpartij erg nat kunnen
worden. Wij raden u daarom aan om de kinderen een regen- of skibroek aan te
trekken. Mocht u niet in het bezit zijn van één van deze broeken, dan vragen wij u
vriendelijk om in dat geval een droge broek en droge sokken mee te geven.
Van harte wensen wij u:

Activiteiten:
Di 16/12: Schoolschaatsen groep 4 en 5
Wo 17/12: Kerstdiner op school (avond)
Vr 19/12: Start Kerstvakantie vanaf 12.00 uur
(alle kinderen zijn ’s middags vrij)
Ma 05/01: Eerste schooldag in 2015
Afwezige Medewerkers:
Do 18/12: Dhr. Niels Verbaas (ochtend)

Namens het team | Dhr. Niels Verbaas, directeur

Di
Do
Ma
Di

17/12:
19/12:
22/12:
23/12:

Esmee Keinemans (10 jaar)
Bente Gremmen (6 jaar)
Rita Jaroch (8 jaar)
Boaz Hukema (12 jaar)

Wo 24/12: Néomie Hol (12 jaar)
Juf Esther Korevaar
Do 25/12: Niene Wijnstra (7 jaar)
Za 27/12: Imran Elmassoudi (6 jaar)
Zo 28/12: Matthijs Tang (8 jaar)

Ma 29/12: Floortje Bondam (12 jaar)

