Belangrijke data voor de komende periode:
ma t/m vr 23 dec ’13 t/m 3 jan ‘14

kerstvakantie

groep 1 t/m 8

Ster van Bethlehem.
Eenzame ster
aan een donkere hemel vol wolken.
Niet meer dan een stipje,
onopvallend klein
en schijnbaar onbetekenend.
Wij blijven liever binnen,
waar het warm is en gezellig.
Maar buiten straalt de ster uit alle macht.
Hij wil gezien zijn en gevoeld.
Hoe meer er zoeken naar zijn licht,
hoe meer hij wint aan kracht en warmte.
Langzaam wordt hij groter, sterker, helderder.
Hij scheurt de wolken weg
en laat ons een glimp van de hemel zien.
Een glimp van God
achter het donker,
achter de wolken,
achter de deur van de stal,
waar een kindje slaapt
onopvallend klein en schijnbaar onbetekenend.
Een glimp van God
achter het donker,
achter de wolken,
achter de deur van de stal.
Een Kind van God

We wensen alle kinderen en ouders/verzorgers
gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2014.

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €15,75 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
De Laatste Opsteker van dit kalenderjaar
Dit is alweer de laatste Opsteker van dit kalenderjaar. Alle oudsten krijgen een papieren versie
mee naar huis. Ook wordt de Opsteker per mail verspreid.
Kerstviering
Donderdagavond 19 december was het erg druk in de kerk. Voor leerlingen en leerkrachten was
het een spannende avond. Na weken van oefenen mochten de leerlingen en leerkrachten hun
kerstspel opvoeren. Op het podium werd gezongen, teksten uitgesproken en muziek gemaakt.
Het was de moeite waard om deze viering bij te wonen.
Kerstmarkt
Wat een sfeervolle kerstmarkt! We willen al ouders bedanken die geholpen hebben. De moeders
van de kerstmarktcommissie hebben zich geweldig ingezet om het tot een succes te laten
worden. Heel, heel hartelijk dank!!!

De leerlingen hadden prachtige kerststukken
gemaakt. Op deze avond werden ze door
leerlingen van onze school verkocht. Met de
opbrengst van deze markt € 552,16 kunnen
we weer allerlei materialen voor de
creamiddagen kopen.

Wat werd er prachtig gezongen door de
leerlingen. Sommige leerlingen zongen zelfs
solo.

De leerlingen vermaakten zich met allerlei
spelletjes. Juf Alie had het er maar druk mee.

Heerlijke snert en tomatensoep kon je kopen.
In een mum van tijd waren de pannen leeg.

CBS de Slagkrooie Ringstraat 22 7848BW Schoonoord tel:0591-382412 info@cbsdeslagkrooie.nl

Hiep hiep hoera!!
vrijdag 20 december
maandag 23 december
dinsdag 31 december
donderdag 2 januari
vrijdag 3 januari
dinsdag 7 januari

Roos Achterberg
Jamie de Lange
Meester Herman
Gaia Visser
Mandy Schoonbeek
Annet Berkhout

groep 8
groep 7
groep 5
groep 4
groep 7
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