Belangrijke data voor de komende periode:
donderdag 20 december
ma 24 dec t/m vr 4 jan
maandag 7 januari

kerstviering
kerstvakantie
Weekopening

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
geen groep

Dat er licht mag zijn.
Licht in onze ogen:
dat wij elkaar zullen zien
zo goed als nieuw.
Licht in onze harten:
dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen.
Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken
en eerlijke besluiten.
Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en
gastvrijheid zullen heersen.
Licht in de omgang:
dat wij te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar.
Licht op onze wegen:
dat wij niet dwalen
en elkaar tot doolhof zijn.
Licht om elkaar bij te lichten,
Elkaar toe te schijnen
met geloof in Hem
die gezegd heeft:
“Ik ben het Licht van de wereld.”
(naar gedicht Jan van Opbergen)
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Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 28,55 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Een verdrietig bericht
Op zondagavond is de vader van juf Ciska overleden. De vader van Ciska sukkelde al lange tijd
met gezondheidsproblemen. Op vrijdag zal hij begraven worden. We condoleren juf Ciska met
dit verlies en we wensen haar veel sterkte voor de toekomst.
De Laatste Opsteker van dit kalenderjaar
Dit is alweer de laatste Opsteker van dit kalenderjaar. Deze uitgave bevat veel leerlingenwerk
Alle oudste kinderen ontvangen een papieren versie. Dit keer wordt de Opsteker niet per mail
verspreid. Het bestand is te groot.

Nieuws uit het team
Kerstviering
De kinderen en de leerkrachten zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest. De
kinderen zullen waarschijnlijk thuis wel veel nieuwe kerstliedjes zingen. De kerstviering is op
donderdag 20 december en begint om 19.00 uur. U ontvangt vandaag een uitnodiging voor de
viering. Op vrijdag 21 december begint voor alle kinderen de kerstvakantie om 12.00 uur.
Foto’s
Vandaag ontvangt u via uw kind een envelop met foto „s . Het zijn prachtige foto‟s geworden.
Graag voor de kerstvakantie de envelop met foto ‟s of met het machtigingsformulier terug . We
danken u alvast voor uw medewerking.
Kerstcrea
Woensdag staat de kerstcrea voor de midden- en bovenbouw op het programma. De leerlingen
hebben er al zin in. De gehele morgen steken de kinderen de handen uit de mouwen om
prachtige kerststukken te maken. We willen de creamoeders hartelijk danken voor hun inzet.
Nieuws uit de schoolkring
Op dinsdag heeft de schoolkring vergaderd. De volgende zaken zijn op deze vergadering
besproken:
Het schoolplein. Renovatie van de heg. Een gedeelte van het plein sneeuwvrij houden.
Mogelijkheden voor overkapping fietsenstalling
De schoolgids Wat is de functie van de schoolgids?
Terugkomdag oud-leerlingen
De Bel. Om 12.00 uur wordt de bel geluid.
De TSO Dit schooljaar maken meer leerlingen gebruik van de tussen schoolse opvang. Dit is
een goede ontwikkeling.
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze en volgende week werken we over het thema kerst.
De kinderen hebben deze week een sterrenlampion gemaakt die ze gaan gebruiken voor de
kerstviering.
Wilt u uw kind daarom een lampionnenstok voorzien van naam en batterij meegeven naar
school?
Verder gaat gr. 1 volgende week nog een kerstboom knutselen en gr. 2 gaat de stal knippen en
plakken.
Vandaag komt Klary van de bieb weer voorlezen.
Ook willen we nog de fam. Grasdijk bedanken.
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Sint heeft namelijk de lekkere speculaaspoppen die we allemaal hebben gekregen bij hen
bezorgd.
Volgende week is het vakantie en we willen alvast een ieder hele fijne feestdagen wensen.
Werken aan wat werkt - Omgaan met verschillen/ruzie
De komende weken gaan we vooral letten op hoe goed kinderen kunnen
omgaan met verschillen en met ruzie. Heel moeilijk, maar toch lukt het
kinderen om te snappen dat niet iedereen dingen hetzelfde voelt en
beleeft. “Ik zag dat je boos werd en je omdraaide toen Chris naar je
riep. Je liep weg en kwam naar mij toe, goed van je!”
“Toen je Anna hoorde vertellen dat ze niet kan komen logeren omdat ze
heimwee heeft, baalde je wel, maar je werd niet kwaad. Goed van je!”

Hiep
donderdag 13 december
donderdag 20 december
zondag 23 december
zondag 30 december
maandag 31 december
woensdag 2 januari
donderdag 3 januari
maandag 7 januari
dinsdag 8 januari
woensdag 10 januari

hiep hoera!!
Megan Gerrits
Roos Achterberg
Jamie de Lange
Meomi Polane
Meester Herman
Gaia Visser
Mandy Schoonbeek
Annet Berkhout
Nina Sterken
Renée Arends

Groep
Groep
Groep
Groep

8
7
6
8

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

4
3
6
1
3
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