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Vanuit het team
Een week vol leuke activiteiten en gezelligheid.
We zwaaien de Sint uit naar Spanje en de school
is in kerstsfeer gehuld. Buiten is het gauw donker,
maar binnen stralen de lichtjes.
Afgelopen zondag was het Eerste Advent,
aankomende zondag alweer Tweede Advent. Elke
keer mag er nog een kaarsje aan. Als alle vier de
kaarsen branden, mag het Kerstfeest beginnen.
Advent betekent immers: wachten.
Sinterklaasfeest
Wat was het genieten. Sint die buiten
verwelkomd werd door muzikanten. En wat leuk
dat er zoveel ouders bleven wachten totdat de
goede Sint met zijn Pieten ons plein opkwamen.

Trefwoord
Week 49 t/m 51 (3 t/m 21
december): Kerstthema:
Meetellen
Inhoud: Over meetellen en
vergeten worden, over serieus genomen worden
en over wie bijzonder in tel is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).
Kerst 2018
Kerst in de school
Nu de sinterklaasspullen weer uit de school zijn
kijken we samen uit naar kerst in de tijd van
Advent ( verwachten ). We gaan de school
versieren met kerstspullen.
We steken elke week meer kaarsen aan zodat het
steeds lichter wordt naar Kerst toe.
Het thema van de tijd naar Kerst is: Iedereen telt
mee? Iedereen hoort erbij.
We gaan met de kinderen tijdens het kerstatelier
mooie kerstversieringen maken .
We gaan kerstversieringen uitdelen in de wijk
rond de scholen om daarmee uit te drukken dat
iedereen erbij hoort en iedereen meetelt.

Daarna waren er op het podium prachtige
optredens van de drie verschillende bouwen. De
Pieten dansten vrolijk mee. We hebben onder de
kinderen nieuwe talenten ontdekt!
Juf Sophie en meester Albert werden nog even
extra in het zonnetje gezet. Zij helpen achter de
schermen om de
school op rolletjes te
laten lopen. Dank je
wel dat u weer langs
bent gekomen. Het
was een hele leuke
dag. Tot volgend
jaar.

Donderdag 20 december is onze kerstviering.
We hebben dit jaar een kerstdiner met de
kinderen. We willen u vragen of u iets lekkers
voor dit diner mee wilt geven met de kinderen.
U kan intekenen op een lijst wat u gaat maken.
De lijst hangt bij de klas van uw kind.
De kinderen zijn welkom vanaf 17.15 uur .
In Liendert is het kerstfeest om 18.45 uur
afgelopen.
In Rustenburg is het kerstfeest om 19.00 uur
afgelopen.
Tijdens dit Kerstfeest wordt u ook uitgenodigd
om samen kerstliedjes te zingen.
Dit gebeurt in Rustenburg buiten op het plein en
in Liendert bij uw kind in de klas.
De tijd is voor de verschillende groep anders.
Daar krijgt u nog een brief van.
Wij hopen op een mooie kersttijd met elkaar.

Nieuwsbrief van 07-12-2018

Lesvrije dag 6 december

Oud papier!

Voor de kinderen was dit een vrije dag in een
drukke, maar gezellige tijd. Sinterklaas had
gisteren nog een gedicht voor het Windroosteam
meegenomen. Vervolgens zijn we aan de slag
gegaan met rekenen, opruimen/ordenen. Enkele
stuurgroepen zijn bij elkaar gekomen om nieuwe
plannen te maken. De dag vloog om, er is veel
werk verzet.

De oud papier container
wordt iedere ochtend door
onze conciërge meester
Albert aan de weg gezet.
Graag ontvangen wij uw oud
papier! U doet toch ook mee?
De inkomsten komen altijd ten goede aan de
leerlingen.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Onze jarigen tot en met 16 december

Wij willen graag onze
leerlingaantallen voor
de komende jaren in
kaart brengen. Hiervoor
is het belangrijk en zou
het fijn zijn als u uw jongste kind(eren) wilt
aanmelden als nieuwe leerling voor De Windroos.
Mocht u geen aanmeldformulier hebben
ontvangen, wilt u deze dan komen halen bij
directie / administratie?
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Reservekleding gezocht
Voor onze kleutergroepen
zijn we op zoek naar
reservekleding om onze
kleuters schone kleren te
geven als er een ongelukje
is gebeurd. Helaas zijn we zijn door onze
voorraad heen. Mocht u nog meisjes- en
jongenskleding hebben liggen wat u kunt missen
houden wij ons aanbevolen om te ontvangen!

Schoolfruit
Aankomende week 50 ontvangen wij van onze
leverancier sinaasappels, appels en gele
meloenen.

Rodaba Rezai
Romaysa Darri
Zeynep Aydin
Lina Gouw
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Agenda
09-12 2e Adventszondag
11-12 schaatsen groep 6, 7 en 8

