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11 december 2017
17 juli 2017

Agenda

Sint Nicolaas
Het was een mooi feest!

12 december
13 december

Stakingsdag
Bezoek De Vishal
Groepen Groen en Leeuwen
Kerstfeest (vanaf 17.00 uur)
Studiedag (leerlingen zijn vrij)
Kerstvakantie

20 december
21 december
22 december t/m
7 januari 2018

Onderwijsstaking12 december

Sint en zijn Pieten werden op het plein door alle leerlingen luid
toegezongen. Hierna ging het feest voor de leerlingen uit
onderbouw verder in de gymzaal, waar Sint Nicolaas op zijn
verjaardag verrast werd met diverse liedjes, dansjes en
gedichten. Sint Nicolaas was zeer onder de indruk.
De bovenbouwleerlingen gingen naar hun eigen lokalen om
daar de surprises uit te pakken.
Gelukkig had de Goedheiligman hierna nog tijd om bij alle
groepen langs te gaan om ook daar cadeautjes langs te
brengen.

Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt begrepen is er morgen
op dinsdag 12 december een landelijke stakingsdag voor het
Primair onderwijs.
In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat de Trapeze hieraan
meedoet en dat de school die dag is gesloten.

Pleinkanjers:
Deze week hangen de foto’s in de hal van het hoofdgebouw en
de Gentiaan.
Orkest:
Acrobaten:
Olifanten:
Tijgers:
Geel:

Berkay, Dion, Thom, Petra
Ties, Anthony
Tim,
Lisanne, Danny, Hatice, Tobi
Rebecca, Charlotte

Kerstviering

PBS

De school wordt in kerstsfeer gebracht, nu kunnen we ons
voorbereiden op het naderende kerstfeest.

De komende week besteden we in alle groepen aandacht
aan de waarde: “Zelfstandigheid.”

Op woensdag 20 december vieren we
Kerst op school. In de ochtend is er
met de leerlingen eerst een korte
kerstviering in de gymzaal. Aan het
eind van de middag/begin van de
avond beginnen we met een korte
samenkomst op het plein onder leiding
van het Leger des Heils. Hierna gaan
de leerlingen naar binnen voor het
kerstdiner. De ouders blijven op het
plein onder het genot van warme
chocomel.

Nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief van dit jaar komt uit op donderdag 21
december.

Goed Gedaan
De komende twee weken werken we met Goed gedaan! aan
het thema ‘Druk, druk druk!’.
Soms krijgen kinderen te veel prikkels en indrukken of ze
hebben een te druk programma.
Kinderen raken dan gespannen en kunnen onrustig of druk
worden.

Kerstviering op school
Op woensdag 20 december vieren we Kerst op school. In de ochtend is er met de leerlingen eerst een korte
kerstviering in de gymzaal. Aan het eind van de middag/ begin van de avond hebben we een kerstdiner in
de groepen, waarbij we u als ouder/verzorger vragen om voor de groep(en) van uw kind(eren) iets lekkers
klaar te maken waar de hele groep van kan gaan genieten. Het schema voor die dag ziet er als volgt uit:
-

in de ochtend viering in de gymzaal

-

school tot 14.15 uur

-

Om 17.15 kunnen kinderen het eten voor het diner naar de klassen brengen.

-

Om 17.30 komen groepen met een lichtje naar buiten. Deze worden uitgedeeld in de groep

-

Op het plein worden 5 liedjes gezongen onder begeleiding van het Leger des Heils

-

Om 17.45 gaan de kinderen naar binnen voor het kerstdiner. Ouders blijven op het plein. De
ouderraad verzorgt warme chocolademelk en kerststol. Muziek van het leger des heils.

-

Om 18.45 kunnen ouders hun kinderen op halen uit de klas.

-

Kerstvakantie!

Ook besteden we dit jaar aandacht aan een goed doel. U heeft al kunnen lezen dat het Leger des Heils voor
en tijdens het kerstdiner aanwezig is op school. Dit is dan ook de organisatie waar we uw aandacht voor
willen vragen.
Wat is en doet het Leger des Heils:
Het is een christelijke organisatie die heel veel doet voor mensen die het moeilijk hebben in onze
maatschappij, of zoals ze het zelf zeggen:
“Wij zijn een strijdbare en dynamische organisatie. Voor ons zijn daden belangrijker dan woorden. We
strijden tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en
zinloosheid. En we strijden voor een leven zoals God het heeft bedoeld, door het goede nieuws van Jezus
uit te dragen, in woord en daad. Hoe groot de nood ook is, wij geloven dat er altijd hoop is en iedereen
ertoe doet.
Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met ons
brede zorgaanbod kunnen we bijna iedereen helpen”.
Om een idee te krijgen wie ze zijn, wat ze doen en voor wie ze er zijn, kunt u een korte film bekijken. De
kinderen van de bovenbouw krijgen dit filmpje ook te zien in de groep. Klik op onderstaande link:

https://youtu.be/rmfDLEvMKMs
Om Het Leger des Heils te steunen, vragen we u of u een bijdrage wilt leveren door geld te doneren in de
“kerstpot” van het Leger des Heils. Deze staat tijdens het kerstdiner op het plein.

