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Vooraf
De adventsperiode is aangebroken.
We bereiden ons voor op de komst
van het Kerstkind. Opnieuw vieren
we het Kerstfeest anders dan
gehoopt, vanwege de corona
maatregelen. Maar de boodschap
die al eeuwen wordt vertelt is nog
steeds even krachtig.
‘God zal met ons zijn,
God is Immanuël.
God zal met ons zijn,
de God van Israël.’
‘Ver weg van het Kindje,
ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven
zal?
Ver weg in het oosten,
waar wij gaan of staan.
Hij zal bij ons blijven.
Jezus is Zijn naam.’
Juf Jeannette
Juf Jeannette kreeg minder leuk
nieuws vorige week. Haar pols is nog
niet goed genezen. Ze is afgelopen
maandag geopereerd aan haar pols.
Hij is opnieuw gebroken en met een
plaatje en schroefjes aan elkaar
gemaakt. De komende
weken/maanden moet de juf
revalideren, zodat ze haar pols weer
goed kan gebruiken.
Juf Gerlinde
Juf Gerlinde ligt nog steeds veel plat.
Gelukkig merkt ze wel dat de pijn
minder wordt. Over twee weken
hoopt ze groen licht te krijgen om

langzaamaan weer meer te gaan
zitten en lopen.
Juf Bertilda
Deze week is juf Bertilda voor het
laatst in groep 2b. Voor zwangere
vrouwen geldt het advies om vanaf
de 28ste week van de zwangerschap
anderhalve meter afstand te houden
tot de kinderen. Dat valt niet mee in
de een kleuterklas. In de komende
weken is juf Bertilda nog wel op
school, maar ze zal andere
werkzaamheden doen (buiten de
klas). Juf Annelies gaat haar
vervangen.
Sinterklaas
Vrijdag 3 december is het zover:
Sinterklaas komt op bezoek. Ook dit
feest gaat dit jaar helaas iets anders
dan we gewend zijn. We ontvangen
Sinterklaas om 9.00 uur op het plein.
Wij zullen hem natuurlijk feestelijk
onthalen! Ouders zijn hierbij dit jaar
jammer genoeg niet welkom.
Daarna zal groep 1-4 om de beurt
langs Sinterklaas lopen op het plein
om hem te verrassen. Groep 5-8
viert Sinterklaas in de klas met
surprises. Kijkt u eens op
onderstaande foto wat een
prachtige surprises er al klaar staan!

Kerstviering
Vanwege de omstandigheden is het
helaas ook dit jaar niet mogelijk
kerst samen ouders te vieren. Het
protocol voor het basisonderwijs
laat geen ruimte voor vieringen met
ouders in de school of op een
andere locatie. We vieren daarom
Kerst op donderdagochtend in de
klassen. In de klas maken we het
gezellig en samen zullen we ons
verwonderen over de geboorte van
de Heere Jezus! Aan het eind van de
morgen zal vast een begin worden
gemaakt met het inpakken van de
spullen in de klas. Donderdagmiddag
en vrijdagmorgen zijn de kinderen
vrij.
Kerstkaarten
Ieder jaar rond kerst is het weer een
behoorlijke drukte in school. De
kerstkaarten worden uitgedeeld!
Evenals vorig jaar mogen de
kerstkaarten alléén in de
week van 20 t/m 23 december
worden uitgedeeld!

Wij vragen u dan ook vriendelijk om
de kerstkaarten niet eerder mee
naar school te geven!
In de bovenbouw worden de
kaarten voor schooltijd of in de
pauzes uitgedeeld. In de overige
groepen geeft de leerkracht van de
betreffende groep aan wanneer er
uitgedeeld mag worden.
Vuurwerk
Het is weer bijna december, dus ook
het vuurwerk komt er weer aan. Bij
de Action kun je nu al vuurwerk in
categorie 1 kopen (knalerwten etc)
Dit vuurwerk is leuk voor thuis, maar
niet voor op school. Wij willen de
school vuurwerkvrij houden. Wilt u
hieraan mee werken?
Verbouwing en verhuizing
U heeft het vast al gezien: de oranje
blokkendoos op het
bovenbouwplein. Dit is ons
schoolgebouw voor het komende
jaar. Het bouwbedrijf is nu nog hard
bezig om alles klaar te maken om
weer les te kunnen gaan geven. Alle
groepen uit het hoofdgebouw
hopen in de vakantie verhuisd te
worden naar de noodvoorziening. In
de eerste week van de vakantie
hoopt een verhuisbedrijf alle dozen
en het meubilair over te huizen. Na
de vakantie hebben de kinderen nog
een extra dag vrij, zodat de juffen en
meesters de lokalen weer in kunnen
richten en zorgen dat alles startklaar
is.

Bijbeltekst
Deze weken leren we op school de
Bijbeltekst Johannes 3:16
‘Want zo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.’
Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 49
Het weekthema van deze week is
uitgekozen. We horen over de
geboorte van Samuël en hoe hij al
jong wordt geroepen als profeet.
Week 50
Het volk Israël wil net als de volken
om hen heen een koning. Saul
wordt door God aangewezen. Maar
al snel gaat hij in de fout.
Week 51
Deze week starten we met de
Kerstverhalen. We horen over Maria
en Zacharias die bijzonder nieuws
krijgen. En God spreekt tot Jozef in
een bijzondere droom.
Week 52
Groot nieuws! De Heiland is
geboren. Simeon en Anna mogen
Jezus al ontmoeten en ook de wijzen
brengen een bijzonder bezoek.

Agenda
3 dec

Sinterklaasfeest /
continurooster

23 dec

Kerstfeest in de klassen

23 dec

Middag vrij

24 dec –
10 jan

Kerstvakantie
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