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    WEEKBRIEF 21 DECEMBER 2018 

 ZENDING 

De afgelopen week hebben we €18,95 opgehaald. De afgelopen drie weken hebben we 

totaal €89,10 gespaard. De collecte tijdens de kerstviering heeft het geweldige bedrag van 

€441,69 opgebracht! Totaal kunnen we €530,79 overmaken naar Childslife changes for 

children. Bedankt voor uw gulle giften! 

 

 TREFWOORD 

Na de kerstvakantie gaan we starten met het thema ‘leren’. Leren is belangrijk in onze 

samenleving. De samenleving eist diploma’s en certificaten en geeft veel geld uit aan 

onderwijs. De veranderende wereld en de vernieuwende technieken dwingen ons om bij te 

blijven. Inhoudelijk gaat het bij leren om kennis (dit weet ik), vaardigheid (dit kan ik) en zijn 

(zo ben ik en doe ik). Een belangrijke levensbeschouwelijke vraag is: hoe leer ik mens te 

zijn? Deze vraag staat ook centraal in de Bijbelverhalen waar we naar gaan luisteren. 

Johannes de Doper leert de mensen wat mens zijn inhoudt: bedrieg niemand en leef zo 

rechtvaardig en eerlijk als je kunt Johannes is ook de wegbereider van Jezus van Nazareth, 

Hij is het voorbeeld van werkelijk en volledig mens zijn in de ogen van God. 

De Bijbelverhalen zijn: 
 Kopje onder   - Lucas 3 1-22 
 Johannes doopt Jezus - Mattheüs 3: 13-17 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar: 

 De wijzen uit het oosten  - Mattheüs 2 
 De 12-jarige Jezus in de tempel - Lucas 2 

 
 LIEF EN LEED 
Met juf Francisca Bieshaar gaat het elke dag een beetje beter, daar zijn we heel blij om. 
Wel heeft ze nog even tijd nodig om volledig te herstellen. Zodra ze haar werkzaamheden 
(gedeeltelijk) weer op kan pakken, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. 
Juf Marianne van der Beek moet de komende weken nog rust houden, we hopen dat ze 
na de kerstvakantie wat mobieler is en haar werkzaamheden weer op kan gaan pakken. Het 
was fijn dat ze afgelopen woensdag bij de Kerstviering aanwezig kon zijn en toch nog samen 
met haar groep het Kerstfeest kon vieren.  
Juf Bianca de Jonge heeft woensdag (tijdelijk) afscheid genomen, omdat ze met 
zwangerschapsverlof gaat. We wensen haar sterkte met de laatste loodjes en een 
voorspoedige bevalling toe.  
 

 VERVANGING 
Juf Suzanne Zijderveld zal na de kerstvakantie juf Bianca de Jonge vervangen, ze is al met 
regelmaat bij ons op school aan het werk geweest in verschillende groepen. We wensen 
haar een goede tijd toe in groep 1/2b 
 

 

https://www.childslife.nl/nederlands/live/
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 KWINK 
Na de kerstvakantie starten we met les 9: ‘verschillend zijn’. In de onderbouw 
en middenbouw ontdekken de kinderen dat het leuk is dat we verschillend zijn, 
in de bovenbouw leren de kinderen zonder vooroordelen en stereotypen over 
diversiteit praten (relaties hanteren) 
De Kwink van de week is (respectievelijk onder- en middenbouw en 
bovenbouw):  
 

 WEES BLIJ MET VERSCHILLEN! 
 VOOROORDELEN EN STEREOTYPEN? ERVAAR 

LIEVER ZELF HOE ANDEREN ECHT ZIJN! 
 

 KERSTVIERING 
Afgelopen woensdagavond hebben we in de Gereformeerde 
Kerk het Kerstfeest gevierd. In de eerste dienst samen met 
de kinderen uit groep 1 t/m 4 en daarna met groep 5 t/m 8. 
Wat was het fijn dat bij beide diensten de kerk helemaal vol 
zat! Met elkaar hebben we genoten van het Kerstfeest dat 
bijna helemaal door de kinderen verzorgd is. Elke groep 
heeft een deel van het Kerstverhaal laten horen en zien en 
dat hebben ze fantastisch gedaan! Met elkaar hebben we 

mooie liederen (uit volle borst) gezongen. Het was fijn om met elkaar het Kerstfeest te 
vieren. Na afloop hebben alle kinderen nog een kerstpresentje ontvangen. Na de 
kerstvakantie zal de link met foto’s gemaild worden naar alle ouders. 
 

 ZILVEREN WEKEN 
In navolging op de gouden weken aan het begin van het schooljaar, hebben we na de 
kerstvakantie de zilveren weken. De jaarwisseling en twee weken vakantie hebben invloed 
op de dynamiek in de klas. Daarom is het belangrijk dat er na de kerstvakantie aandacht 
voor groepsvorming is. De groepsdynamiek zal daarom onder de loep worden genomen. Hoe 
gaat het met iedereen? Wat gaat er goed? Werken de groepsafspraken die aan het begin 
van het schooljaar gemaakt zijn nog? Kennen we de gouden regels van de school nog? 
In het nieuwe jaar maken we een frisse start en werken we aan een positieve groepssfeer 
en een veilige groep! 
 
Gouden regels:  

1. Iedereen mag rustig spelen en werken, lukt dat niet dan laten we 
dat elkaar netjes merken 

2. We helpen elkaar en hulp vragen is niet raar 

3. Wees jezelf en pas je aan, dan zal het met elkaar beter gaan 

 

 AGENDA 
Datum Activiteit 

24 dec.18 t/m 4 jan.’19 Kerstvakantie 

7 januari  Inloopmoment jeugdverpleegkundige Marjolein Ballieux 

7 januari Gezamenlijke MR en OR vergadering 

9 januari Luizencontrole 

14 t/m 25 januari Citotoetsen groep 2 t/m 8 

21 januari MR en OR vergadering 

23 t/m 25 januari Nationale Voorleesdagen 
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 ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
22 december Lichtjesparade Puttershoek 18:30 uur tot 21:00 uur (zie bijlage) 

1 januari Nieuwjaarsduik in zwembad De Wellen in ’s Gravendeel  

4 januari OERR Vette Vogel Dag op Tiengemeten 

 
 BIJLAGE: 

o OERR Vette Vogel Dag 

 

De stal brengt mensen bij elkaar 

Herders uit het veld, wijzen uit het oosten. 

Jozef, Maria, lammetjes en schapen. 

Iedereen wordt geteld. 

De stal brengt mensen bij elkaar. 

Wachters in de rij. 

Dansers, zangers, spelers. 

Vloggers en zwijgers. 

Vluchtelingen, zoekers 

Iedereen hoort erbij. 

Groot en klein, jong en oud. 

Wit en zwart, vreemd, vertrouwd 

Arm en rijk, iedereen gelijk. 

Jij en ik, u en wij. 

We tellen mee want ons talent maakt de wereld mooier, 

Maakt de wereld blij. 

 

 

 

 

 

 


