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Vooraf
Begin deze week kregen we te
horen dat de kerstvakantie met
een week wordt verlengd. Voor
iedereen zal dit toch een
onaangename verrassing zijn
geweest. Gelukkig hoefden we
niet per direct dicht en kunnen
we deze week nog wel met de
kinderen normaal afsluiten.
Morgen vieren we met elkaar het
kerstfeest in de klas. Met Kerst
herdenken we dat God zelf naar
deze aarde kwam. Niet om haar
te veroordelen, maar om haar te
redden. Dat mogen we ook heel
persoonlijk ervaren wanneer we
de tekst lezen die na de
kerstvakantie centraal staat in de
school.
Jeremia 29:11 (HSV)
Ik immers, Ik ken de gedachten
die ik over u koester, spreekt de
Heere. Het zijn gedachten van
vrede en niet van kwaad,
namelijk om u toekomst en hoop
te geven.

Geboortebericht
Bij de familie van Voorst, Dani uit
groep 1b, is op 3 december een
zoon en broertje geboren.
Zijn naam is Seth. We wensen de
familie van Voorst veel geluk en
zegen.

Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie starten vijf
nieuwe leerlingen op school. Dit
zijn Kristel Lijbers, Teun Pater,
Immanuel van de Brandhof, Eva
Fraanje en Jasmijn Veldhuizen.
We wensen jullie een hele fijne
tijd bij ons op school!
Extra vrij
Op maandag 10 januari zijn de
kinderen van de hele school nog
een dagje vrij. We gebruiken
deze dag om de tijdelijke
huisvesting helemaal klaar te
maken om dinsdag weer met de
kinderen aan het werk te gaan.
Continurooster
Zoals al eerder gemeld starten
we na de kerstvakantie met een
nieuw rooster. De schooltijden
zien er dan als volgt uit:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag gr 1-4
gr 5-8

08:30 - 14:30
08:30 - 14:30
08:30 - 12:30
08:30 - 14:30
08:30 - 12:00
08:30 - 14:30

Aanvullingen hierop:
o Groep 1 is op woensdag
vrij.
o Kinderen die vanaf
februari instromen in
groep 1 gaan alleen de
ochtenden naar school.

o Middagpauze:
Alle kinderen eten dagelijks op
school. Hier zijn geen kosten aan
verbonden. De kinderen hebben
tussen de middag een half uur
pauze dat wordt ingevuld met
een kwartier eten in de klas en
een kwartier buiten spelen. Het
eten gebeurt onder toezicht van
de leerkracht, het buitenspelen
onder toezicht van een
pleinwacht.
Pleinverdeling
De kinderen uit groep 3 t/m 8
spelen na de kerstvakantie
allemaal op het grote plein.
’s Ochtends kunnen ze daar
worden afgezet. De ochtend- en
middagpauze wordt in twee
groepen verdeeld, zodat er
voldoende speelruimte is.
De kinderen uit groep 2b mogen
’s ochtends bij de hoofdingang
van de tijdelijke huisvesting
worden gebracht. Daar worden
ze opgevangen door de juf.
Informatieavond instroom
Op dinsdag 18 januari stond er
een informatieavond gepland
voor de ouders van kinderen die
de tweede helft van het
schooljaar instromen. Op dit
moment is het nog niet mogelijk
om een ouderavond te
organiseren. Daarom vervalt

deze avond. We hopen de
betreffende ouders op andere
manieren verder te informeren.
Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 2
Deze week gaan de
Bijbelverhalen over een
bijzondere vriendschap: die
tussen David en Jonathan.

Week 3
Saul wil David uit de weg ruimen
en David slaat op de vlucht, maar
hij krijgt de kans om wraak te
nemen. Hij besluit dit niet te
doen en wacht Gods plan af.
Week 4
Deze week horen we hoe Saul
sterft en hoe David koning wordt.
David laat de ark weer
terugbrengen en laat aan heel
het volk zien hoe blij hij daarmee
is!

Bijbeltekst (NBV)

Agenda
10 jan

Vrij

11 jan

Eerste dag
continurooster

Verjaardagskalender
December
24 Yolène van den Top
29 Eva van den Brink
29 Mareno Dekker
Januari
2
Layla Lijbers
2
Cees van Middendorp
12 Levi van den Berg
13 Daan van Lagen
17 Tessa Heinst
18 Stefan Moerman
19 Lamero de Ruiter
19 Ali de Vos
21 Jari Breed
21 Robin Thomassen
22 Rens van Kooten
22 Fedde Morren
22 Juf Bertilda
23 Thijs van den Brink
24 Sienna de Fauw
24 Milan Mandersloot
26 Bente van den Brink

8a
3a
8a
3a
3a
5a
5b/ 6b
5a
2a
6a
4a
3a
5a
2a
4a
8a
5b/ 6b
6a

