Nieuwsbrief van 21-12-2018

Vanuit het team
Dit is alweer de laatste
nieuwsbrief van 2018. We
kijken terug op een jaar
met ontwikkelingen in
ons onderwijs: een
nieuwe rekenmethode,
de komst van de
Chromebooks en tablets,
maar ook het behoud van
de Bieb op school, de
Vreedzame school.
We hebben het jaar goed met elkaar kunnen
afsluiten met het Kerstfeest. Op maandag 7
januari zien we u graag gezond en wel terug op
school. Voor nu wensen we iedereen een

prettige kerstvakantie en fijne
feestdagen
Trefwoord
Leren (week 2 t/m 4)
Inhoud: Over moeten,
mogen, willen en kunnen
leren als mens. Over leren
en onderwijs als een
voorwaarde voor een betere wereld.
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de
woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van
Nazaret (Lucas 4).

Kerstvieringen in de klas

eten, de kerstversieringen, de kinderen zelf.

Kies je Sport Amersfoort
Team Kies je sport heeft
samen met Amersfoortse
sportverenigingen en
sportaanbieders een leuk
aanbod van
kennismakingstrainingen
samengesteld voor
kinderen van de
basisscholen, zonder dat
je direct lid hoeven
worden van de vereniging. Op die manier maak je
niet alleen kennis met de sport, maar ook met de
vereniging. Bevalt het je goed, dán kun je
natuurlijk lid worden.
Meer informatie en inschrijven kan via:
https://www.schoolsportamersfoort.nl/kiesjespo
rt

Schoolfruit
In week van 7 januari is er natuurlijk ook weer
schoolfruit. 3 januari wordt bekend wat ze gaan
leveren.

De kerstviering: zingen, dineren en luisteren naar
het kerstverhaal. Wat zag het er feestelijk uit: het

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,
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Vogelplein. We kijken naar de musical ‘Bureau
Knetter’, we luisteren naar het Kerstverhaal en
we zingen samen liedjes, van harte uitgenodigd!

Verdien 50ct per kerstboom of zak
vuurwerkresten
Verdien 50 cent per boom! Lever je oude
kerstboom in en verdien! Op vrijdag 4 januari kun
je je oude kerstboom inleveren bij diverse
inleverpunten in de stad. Heb je 50 bomen of
meer? Dan haalt ROVA deze gratis bij je op! Meld
dit dan wel vóór donderdag 3 januari 13:00 uur
via het aanmeldformulier op
www.amersfoort.nl/kerstboominzameling. Hier
vind je ook informatie over de inleverpunten.
Verdien 50 cent per zak! Een volle zak met
vuurwerkresten levert 50 cent op! Lever op
vrijdag 4 januari een volle zak (ca. 35cm x 50cm)
met vuurwerkresten in bij diverse inleverpunten
in de stad. Voor meer informatie over de
inleverpunten ga naar
www.amersfoort.nl/kerstboominzameling.

Onze jarigen tot en met 13 januari 2019
Wo 26 december
Do 27 november
Ma 1 januari
Do 4 januari
Zo 7 januari
Vrij 12 januari
Vrij 12 januari
Vrij 12 januari

Kauthar - groep 3-A
Helin groep 1-2 B Rupsje
Nooitgenoegklas
Mardiya - groep 4
Soheyl - groep 6
Soheyl - groep 6
Neo - groep 1-2 B Rupsje
Nooitgenoegklas
Mert - groep 8
Bryan - groep 8

Heel hartelijk gefeliciteerd, we wensen jullie een
fijne dag!

Agenda
24-12 Start Kerstvakantie t/m 04-01-2019
24-12 Kinderkerstmusical ‘Bureau Knetter
07-01 Eerste dag na de kerstvakantie

