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    WEEKBRIEF 6 DECEMBER 2019 

• ZENDING 

Afgelopen week hebben we €27,70 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu uit Ethiopië en 

onze sponsorschool in Oeganda. Dat brengt het totaal op: €178,12 

• TREFWOORD 
Geloven in vrede staat volgende week centraal. De vrede van Kerst 
vraagt om te geloven in de mogelijkheden van het kleine: een 
aardig gebaar, een vriendelijk woord. De vrede van Kerst draait om 
het geloof in mensen die vreedzaam spreken en vreedzaam 
handelen. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

• Geloof het maar, Johannes is een kind van God - Lucas 1:52 -79 
• Naar Bethlehem     - Lucas 2: 1 - 5 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

• Aankondiging van de geboorte van Jezus - Lucas 1 
• De geboorte van Jezus   - Lucas 2 

  

• LIEF EN LEED 
Juf Leni de Winter heeft afgelopen week een operatie ondergaan en was daarom niet de 
hele week op school. We zijn blij dat de operatie goed verlopen is. Ze hoopt er maandag   
weer te zijn.  
 

• KWINK 
Code Help is het thema van les 7, waar we verder aan werken. De kinderen leren 
de ‘Code Help’ toe te passen (besef van de ander) De Kwink van de week is: 
 

➢ ZIE JE HET? DOE JE IETS? 

 
 

• SINTERKLAASFEEST 
Sinterklaas kwam dit jaar met weer met twee pieten naar onze 
school, Eén van de pieten was toch wel heel bijzondere: de 
behangpiet! Behangpiet had het niet helemaal goed begrepen en 
ging de school aan de buitenkant behangen… Gelukkig is het 
allemaal goed gekomen en heeft Sinterklaas alle schilderijen van 
de kinderen uit groep 1 t/m 4 meegenomen om zijn werkkamer 
op te vrolijken (zie website). Sinterklaas kreeg een warm en 
muzikaal welkom: Annelotte, Demi, Jonna, Ninde Nova en Romy 
hadden een swingend dansje ingestudeerd! Eenmaal binnen 
bracht Sinterklaas een bezoek aan alle kinderen van onze school 
en ook aan de allerkleinsten bij Villa Putter. In groep 5 t/m 8 
werden er mooie gedichten voorgelezen en waren er prachtige 
surprises. De kinderen hebben goed hun best gedaan en er met 
elkaar een gezellig feest van gemaakt! 

https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/10187-schilderijen-voor-sinterklaas
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• KERSTVIERING 
Dit jaar willen we het Kerstfeest met de kinderen vieren op donderdag 19 
december, van 17:30 uur tot 19:15 uur, met een viering en een 
gezamenlijke maaltijd in de klas. In de bijlage vindt u hier meer informatie 
over. 

 
• OUDERAVOND OVER OUDERBETROKKENHEID 
Dinsdag 14 januari 2020 van 19.30 uur tot 21:00 uur. Vandaag hebben alle 
‘oudste’ leerlingen (oudste kind van het gezin bij ons op school) de 
uitnodiging meegekregen. 
Mis het niet! Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.  
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

10 december Cultuur-en techniekmiddag: kerstspecial 

19 december Kerstviering met maaltijd in de klas (17:30 – 19:15 uur) 

23 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie 

8 januari Luizencontrole 

14 januari Ouderavond Ouderbetrokkenheid (19:30 – 21:00 uur) 

 

• ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 

Datum Activiteit 

11 december Happen en Rollen in Dorpshart Mijnsheerenland. Voor 6 tot 10 
jarigen, van 13:30 uur tot 15:30 uur. €8,- Aanmelden bij 
beweegbureaumotiviteit@gmail.com 

13 december Zingen bij de Kerstboom (zie weekbrief 29 november) 

14 december Winterwonderplein en Lichtjesparade Puttershoek  

 

• BIJLAGEN 

o Informatiebrief Kerstfeest 
o Uitnodiging ouderavond ouderbetrokkenheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderen in het atelier voor Sinterklaas 

https://forms.gle/HqYEFHoQFCYaTdcD8
mailto:beweegbureaumotiviteit@gmail.com

