NIEUWSBRIEF 7 DECEMBER 2021
Beste ouders en verzorgers,
Wat een leuke weken hebben we achter de rug, in de bovenbouw begon het met
lootjes trekken om voor een klasgenoot een surprise maken. De mooiste surprises
werden afgelopen vrijdag de school binnen gebracht. Ze verwisselden van
eigenaar. Zelfs kinderen die vanwege quarantaine, ziek of anders niet naar school
konden werden verrast met een surprise die bij hen thuis werd afgezet, via teams
konden ze meekijken en meedoen aan het uitpakken van deze cadeaus. Fijn dat
alle leerlingen er op deze manier toch bij konden zijn.
De kleuter- en middenbouwgroepen speelden, werkten en zongen over sinterklaas.
Afgelopen vrijdag kwamen sint en de pieten op school en konden van alles
bewonderen en meespelen in de klas.

Terwijl de kinderen wachten kwam de sint aan met de tractor van boer Kees.

Kerst
Vanaf deze week wordt er in alle groepen een begin gemaakt met het vertellen van
de bijbelverhalen vanuit het Bijbelboek Lucas, o.a. de aankondiging van de
geboorte van Johannes, Zacharias en Elisabeth, de engel van God die een bezoek
brengt aan Maria, de aankondiging van de geboorte van de Here Jezus en meer.
Met deze verhalen leven we toe naar het Kerstfeest op 25 december we denken
dan aan de komst van Jezus, Gods Zoon die als Kind kwam naar deze wereld.
Kerst: zó lief heeft God de wereld!
Wat is dan de essentie van Kerst? Waar draait Kerst dan om? Het kindje Jezus in een
kribbe? Geboren tussen de dieren in een stal? De lang beloofde Zoon van God die
mens werd?
Allemaal waar, maar het gaat nog dieper dan dat. Jezus is God. Dus God zelf was
met ons. Laat dit eens even tot je doordringen. God, de drieënige God die hemel en
aarde schiep, wilde worden zoals wij. Een broos mens. Waarom zou Hij zichzelf zo
vernederen? Waarom gaf de Vader het liefste, het kostbaarste, dat Hij had? Zijn
eniggeboren Zoon. Het antwoord kunnen we vinden in Johannes 3:16. ‘Want zo lief
heeft God de wereld gehad.’ Jezus kwam hier op aarde met een doel. Om ons te
redden van de straf op de zonden. Dit deed Hij uit liefde. Omdat Hij deze wereld zo
lief heeft.
Kerstviering 22 december
Woensdag 22 december willen we het kerstfeest vieren met alle kinderen op school
van 16.00 uur-17.00 uur. Elke groep zal in de klas het kerstfeest vieren met de
leerkracht(en) Een uitnodiging hiervoor volgt.
Zending
Compassion
Iedere maandagochtend wordt er in gr 1 t/m 4 zendingsgeld ingezameld voor onze
sponsorkinderen Jefferson uit Nicaragua (20 november 2009), Yeillin (6 december
2012) en Ana Sheisy (12 december 2012) uit de Dominicaanse Republiek.
Compassion is een christelijke organisatie waarbij de liefde van Jezus Christus voor
ons mensen en kinderen centraal staat. Vanuit Jezus’ naam richt ze zich op
individuele kinderen en helpt ze deze kinderen zich gezond te ontwikkelen, zodat ze
op kunnen groeien tot zelfredzame volwassenen die op hun beurt hun
gemeenschap gaan veranderen. Zie ook Compassion.nl.
Vier keer per schooljaar wordt er vanuit onze school post verstuurd naar deze
kinderen. Iedere keer komt een andere groep aan de beurt. Groep 1/2C heeft
onlangs allerlei kleine cadeautjes voor de verjaardagen verzameld en verstuurd en

de kinderen van groep 1A hebben een mooie kerstkaart gemaakt! Mooi om zo de
kinderen betrokken te laten zijn bij deze kinderen en van onze overvloed te delen.
Jefferson, Anna Sheisy en Yeillin wonen in landen waar heel veel armoede heerst.
In de groepen wordt er voor de kinderen gebeden. We krijgen ook post terug en
daarin schrijven de kinderen dat ze heel blij en dankbaar zijn met alle post en dat ze
ook voor ons bidden. Daar zijn wij weer heel blij mee en dankbaar voor.
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Mercy Ships
Dit schooljaar sparen we met de groepen 5 t/m 8 voor Mercy Ships
Medische zorg voor ieder mens!
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die
de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde
op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft
Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in
ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten.
En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.
https://www.mercyships.nl/over-mercy-ships/
In de maand december wordt een verdubbelingsactie gehouden. Al het geld dat
afgelopen maanden én de maand december met het zendinggeld is opgehaald
zal verdubbeld worden door sponsoren vóór Mercy Ships!

Eind februari-begin maart 2022 komt de Global Mercy, het nieuwste en grootste
ziekenhuis schip naar Rotterdam. We willen graag met de leerlingen een bezoek
brengen aan het schip, we zijn daarover met medewerkers van het schip in
gesprek…
Inloopmorgen 9 december gaat niet door
Helaas, maar u zult begrijpen dat de inloopochtend die voor a.s. donderdag
gepland stond niet door kan gaan. We hopen u de volgende keer weer te kunnen
ontmoeten in de school.
Vragen aan de leerkracht
Heeft u vragen aan de leerkracht over de voortgang/ ontwikkeling van uw kind dan
kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht om een afspraak te plannen. Dit
kan via een Parrobericht of via de mail.
Schoolgroenten en -fruit
Vanaf morgen krijgen de leerlingen groenten-en of fruit aangeboden. Deze week is
gezorgd voor wortels, sinaasappels en (gala)appels
Luizencontrole
De luizencontrole op school gaat voorlopig niet door. Wilt uzelf uw
kind(eren)controleren? Signaleert u hoofdluis, behandel dit dan met de daarvoor
bestemde shampoo, verkrijgbaar bij de drogist of apotheek. Blijf dagelijks regelmatig
kammen tot alle neten verdwenen zijn. Wij stellen het op prijs wanneer u de
leerkracht hiervan op de hoogte brengt.
Verkeersveiligheid rondom de school
Regelmatig worden auto’s geparkeerd half op de stoep of het zebrapad voor- en
tegenover de school. Voor leerlingen en hun ouders is er zo geen veiligheid meer om
over te steken. Wij vragen u dringend uw auto in de daarvoor bestemde vakken te
parkeren. Wilt u dit ook doorgeven aan verzorgers die uw kind(eren) brengen naar of halen van school? Alles voor de veiligheid van uw kind(eren) en onze leerlingen.
Dank voor uw medewerking!
Kerstvakantie
De kerstvakantie begint (zoals nu gepland staat in de jaarkalender) vrijdag 24
december en eindigt zondag 9 januari!

