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Vanuit het team
De laatste week voor de kerstvakantie. Een week
van genieten en toeleven naar een vredig
Kerstfeest.

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).

brieven versturen we volgende week ook nog per
mail. Even samenvattend:
Groep 1 en 2 – Ingang school vanaf het
peuterplein (achterkant school), welkom vanaf
17.15 in de klas. Het zingen van kerstliedjes om
17.30 uur in de klas van uw kind. Einde
kerstfeest 18.45 uur.
Groep 3, 4 en 5 – Ingang alleen via de buitentrap
aan de voorkant van de school. Zingen van
kerstliedjes om 18.30 uur in de klas van uw kind.
Einde kerstfeest 18.45 uur.
Groep 6, 7 en 8 - welkom op Rustenburg in de
klas vanaf 17.15. Het zingen van kerstliedjes om
18.45 uur in de klas van uw kind. Einde
kerstfeest 19.00 uur.

Mediatorentraining
Uitnodiging koffie-ochtend
Thema
Wanneer?

Vreedzame School
Dinsdag 18 januari van
8.30 – 9.15 uur

Waar?

Teamkamer De
Zonneparel

Afgelopen woensdag hebben er 9
leerlingen hun mediatorendiploma gehaald! Van harte gefeliciteerd. Uit groep 5 waren dat:
Rania, Amira, Nick en Grace. Uit
groep 6: Bahar, Mustafa,
Matthieus en Safira en uit groep 7 Fabio. Zij zijn
nu mede opgeleid om problemen in school en op
het schoolplein te helpen oplossen.

Juf Tessa vertelt
- waarom de Vreedzame School?
- wat leren de kinderen in de
Vreedzame School?
- wat zien we in de school?
- wat kunt u thuis doen?
Welkom!!

Kerstvieringen in de klas

Schaatsen op het Eemplein

De kinderen hebben
donderdagmiddag allemaal
een uitnodigingsbrief gehad
van hun leerkracht. Omdat
onze kerstviering dit jaar samenvalt met De Wijde
Wereld zijn de vooringang beneden en de hal in
gebruik bij De Wijde Wereld. Onze uitnodigings-

De kinderen van groep 6, 7 en 8 hadden deze wijk
ijspret. Vrij schaatsen, maar ook echt les krijgen
in het leren schaatsen of nog beter leren
schaatsen. Misschien hadden wat kinderen de
dag erna spierpijn...
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nieuwe uitnodiging gekregen. In uw mail heeft u
een bericht hierover gekregen. In deze mail staat
precies wat u moet doen. Zo blijven we met
elkaar goed in contact. Wij denken dat we op
deze manier uw betrokkenheid kunnen vergroten.
Betrokkenheid bevordert het leren van uw kind.

Schoolfruit
Kerstkransen maken
In elke klas zijn er
in groepjes
kerstkransen
gemaakt. Wat een
feestelijk
gebeuren en wat
een creativiteit.
Vandaag worden
ze bezorgd.

Vuurwerkvoorlichting

Week 51 brengt de leverancier peer, appel en
ananas. Je kunt dus ook ‘gewoon’ een Hello Kitty
maken van ananas en aardbei….

Kerstmusical in De Bron
Maandagavond 24 december a.s. om 19.00 uur is
er een Kerstmusical voor kinderen in de leeftijd
van 4-12 jaar. Deze wordt opgevoerd in De Bron,
Vogelplein. We kijken naar de musical ‘Bureau
Knetter’, we luisteren naar het Kerstverhaal en
we zingen samen liedjes, van harte uitgenodigd!

Onze jarigen tot en met 23 december
18-12 Marcel
19-12 Vriend
Bente
22-12 Ayman
12-12 Imaani
Voor kinderen een spannende tijd. Oud en nieuw
en misschien mogen ze wel vuurwerk afsteken.
Dan is het wel heel belangrijk dat je dit veilig
doet, maar… ook alle afspraken weet wat wel en
niet mag. Daarom werd er in groep 8 voorlichting
gegeven door de wijkagent en de
jongerenwerker.

Parro
De leerkrachten sturen steeds vaker korte
berichtjes via de Parro-app. Vandaag hebben alle
ouders die de parro-app nog niet gebruiken, een

Rupsjeklas
gr. 4
gr. 3-B
gr. 5
gr. 5

Heel hartelijk gefeliciteerd, we wensen jullie een
fijne dag!

Agenda
16-12
20-12
24-12
24-12

3e Adventszondag
Kerstviering in de klassen, zie brieven
Start Kerstvakantie t/m 04-01-2019
Kinderkerstmusical ‘Bureau Knetter’

