December 2018/Januari 2019

Kerstfeest 2018

Jezus de hoop voor een wereld in nood,
komt in ons wonen en blijft voor altijd.
Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond?
Jezus, de Redder, die ons heeft bevrijd.
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
Een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop!
Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een boodschap van vrede op aarde gebracht.

Agenda
20 dec. Kerstviering gr. 1-8
’s middags onder schooltijd
Kerstvakantie van 24 dec. tot en
met 4 jan. 2018
bouw 1 is ook vr. 21 dec. vrij
14 jan. schoonmaakavond
21 t/m 25 jan. Bijb. themaweek
27 jan. afsluitende kerkdienst
van Bijbelse themaweek
21 jan. t/m 1 febr. Toetsweken

Kerstviering
We vieren het Kerstfeest dit jaar met de kinderen in de eigen bouw op
donderdagmiddag 20 december.

Schoonmaakavond
Op maandag 14 januari willen we onze halfjaarlijkse schoonmaakavond
houden. Het is fijn als de verschillende ruimtes in school weer even een
goede beurt krijgen.
Aan het begin van het schooljaar heeft u een activiteitenlijst gehad met
de indeling voor de schoonmaakavond. We vragen de
ouders die ingedeeld zijn voor 14 januari ons te komen
helpen. Mocht u niet kunnen dan kunt u onderling
ruilen met mensen die ingedeeld zijn voor de
schoonmaakavond in juli. Voor de zekerheid stuur ik
de indeling nog een keer mee als bijlage bij deze
nieuwsbrief.

CITO
29 jan. afsluiting 2e Jeelo project
“Veilig helpen”

CITO toetsweken
De Cito toetsen worden in alle
groepen afgenomen in week 4 en
5, van 21 januari t/m 1 februari.
Het

is

fijn

als

de

kinderen

uitgerust zijn en goed ontbeten
hebben voordat ze naar school
komen. Dat bevordert een goede
concentratie.
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Afscheid en Welkom
Na vele jaren bij onze school te
hebben gewerkt, gaat juf Gonda ons
verlaten. Ze werkt ook bij de stichting
Hervormde scholen in Voorthuizen en
kreeg daar uitbreiding van haar werktijd. Ook op deze plek willen we haar
hartelijk bedanken voor haar tomeloze inzet voor onze school en voor
onze leerlingen! We wensen haar veel werkplezier in Voorthuizen!
Gelukkig wordt deze lege plek in ons team ingevuld door Alice van Ingen.
Zij is al werkzaam op de Willem van Oranjeschool in Norschoten en komt
vanaf januari bij ons werken op de donderdag ochtend.
Welkom in ons team Alice! We hopen dat je je snel thuis zult voelen.
We gaan ook afscheid nemen van onze algemeen directeur Bertus van den

Bijbelse themaweek
In week 4 wordt de Bijbelse
themaweek
afsluitende

gehouden.
kerkdienst

De
is

op

zondag 27 januari. U hoort hier
t.z.t. meer over.

Regel van de maand
December:
Wij hebben respect voor onszelf
en voor andere mensen.
Januari:
Wij zorgen ervoor dat iedereen
zich veilig voelt.

Berkt. Hierover is een aparte brief bijgevoegd.
We willen hem ook hartelijk bedanken voor alles wat hij o.a. voor onze
school heeft gedaan en ook voor de ondersteuning die hij ons in het
afgelopen jaar heeft gegeven.

Terugblik op het Sinterklaasfeest
Ook dit jaar kwamen Sinterklaas en zijn
Pieten bij onze school op bezoek. Het was
een heel gezellige morgen! Er werden
pepernoten en cadeautjes uitgedeeld, de
Pieten moesten natuurlijk laten zien dat
ze konden lezen met het leesplankje en
de kinderen lieten zien wat ze allemaal al
kunnen. Ook over de kinderen van bouw
2 en 3 stond er iets in het grote boek. Zij
hadden lootjes getrokken en prachtige

Onze jarigen…
In de maanden November en
december hebben de volgende
kinderen hun verjaardag gevierd:
1 nov. Tom Brul
6 nov. Marenthe van Harten
13 nov. Robbin Pak
15 nov. Siem van Bentum
6 dec. Jayden van Dijk
Allemaal een heel mooi nieuw
levensjaar toegewenst!

surprises gemaakt.
De Sint kwam met zijn Pieten in een
prachtige witte zwaan bij de school aan.
Dat is weer eens wat anders dan op
Americo!
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Nieuwe leerling

Watjes blazen in bouw 1.

Na

de

Kerstvakantie

verwel-

komen we weer een nieuwe
leerling. Het is Rick van Omme,
het broertje van Sam uit groep 3.
Rick, we wensen je heel veel
plezier in groep 1!

Typecursus groep 6-8
De typecusus voor de groepen 6
Piet op schoot bij Marenthe!

t/m 8 gaat door. U kunt uw kind
hiervoor opgeven bij meester
Bastiaan via de mail of via Parro.

Ouders bedankt
Geweldig, dat jullie het plein
weer schoon geblazen hebben!

Surprises en gedichten
in bouw 2 en 3

Jeelo
Met Jeelo werken we nu over “Veilig helpen”. De leerlingen zullen wat ze
ervan geleerd hebben presenteren op dinsdagmiddag 29 januari.
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