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    WEEKBRIEF 13 DECEMBER 2019 

• ZENDING 

Afgelopen week hebben we €16,25 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu uit Ethiopië en 

onze sponsorschool in Oeganda. Dat brengt het totaal op: €194,37 

• TREFWOORD 
Geloven in de kracht van verhalen is het thema in de laatste schoolweek van dit schooljaar.   
We luisteren naar de verhalen uit het evangelie van Lucas, waar de engelen ‘vrede op aarde 
zingen voor alle mensen die God liefheeft’. Een vrede die steunt op de kracht van 
eenvoudige, liefdevolle mensen in plaats van de macht van heersers en koningen. Het kind 
in de kribbe is daarvan het teken. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

• Geboren herder - Lucas 2: 8-15 
• Herders in de stal - Lucas 2: 16-20 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

• De herders - Lucas 2 
• De wijzen - Mattheus 2  

  

• KWINK 
Code Help is het thema van les 7, waar we nog één week 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? 

 
 

• KERSTVIERING 
Donderdagavond vieren we met alle kinderen het Kerstfeest. 
Vanaf 17:30 uur staan onze deuren open en worden u en jullie 
muzikaal onthaald door ons ‘schelpkerstkoor’! Onder begeleiding 
van Arnout Vree zullen een aantal kinderen uit groep 1 t/m 8 
kerstliederen ten gehore brengen.  
Ook kunt u dan gelijk uw gerecht in de klas brengen. Om 17:45 
uur gaan de (groot)ouders weer naar huis en start in elke groep de 
kerstviering, welke wordt afgesloten met een feestelijke maaltijd. 
Vanaf 19:15 uur gaan de schooldeuren weer open en kunt u 
uw kind(eren) weer ophalen in de klas. Om er voor te zorgen dat de 
kerstviering in alle rust kan plaatsvinden is het niet mogelijk om 
tussendoor gerechten op school  te brengen. 

 
• OUDERAVOND OVER OUDERBETROKKENHEID 
De aanmeldingen voor de ouderavond op dinsdag 14 januari 2020 stromen al binnen. 
Inmiddels zijn er al ongeveer 25 aanmeldingen! 
Wilt u zich ook aanmelden? Dit kan via dit aanmeldformulier. 

https://forms.gle/HqYEFHoQFCYaTdcD8
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Wist u dat...... 
we met Ouderbetrokkenheid de afgelopen jaren al veel bereikt hebben? 

➢ het ouderportaal van Parnassys staat open; 
➢ aan het begin van het jaar zijn er Ouder-Vertel-Gesprekken; 
➢ op de eerste schooldag na de zomervakantie houden we 

Nieuwjaarreceptie in de klas; 
➢ er is een klassenouder in elke groep; 
➢ wekelijks komt er een nieuwsbrief; 
➢ er is een weekoverzicht van alle groepen; 
➢ we houden jaarlijks een informatieavond per groep; 
➢ we hebben een nieuwe website/app waar u veel informatie kunt vinden; 
➢ bij de gesprekken in de groepen 7 en 8 mogen de kinderen aanwezig zijn; 

 

• CULTUUR-EN TECHNIEKMIDDAG: KERSTSPECIAL 
Voor herhaling vatbaar! Wat hebben de kinderen (en de leerkrachten) 
weer genoten van deze cultuur-en techniekmiddag! Tijdens deze 
kerstspecial was het onderdeel cultuur wat onderbelicht, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Er werden kerststukjes, kerstkaarten, kerstbomen, 
kerstballen, kersthuisjes en kerstplankjes gemaakt. Door de hele school 
klonk gezellig geroezemoes, getimmer en vrolijke kerstmuziek. Met dank 
aan de ouders die deze middag geholpen hebben of materiaal gesponsord 
hebben, hebben we de kinderen weer kunnen laten stralen! 

 
• KERSTKAARTENACTIE 
De afgelopen week hebben alle kinderen uit groep 1 t/m 8 ook hun best 
gedaan om een mooie kerstkaart met maken voor eenzame ouderen in de 
Hoeksche Waard.  

 
• AGENDA 
Datum Activiteit 

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 / 21:30 uur) 

 

• ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 

Datum Activiteit 

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

14 december Winterwonderplein en Lichtjesparade Puttershoek  

 

• BIJLAGEN 

o Flyer Winterwonderplein 

SCHELPPRAAT 😊 

Hoe kan je toch met al je vrienden in de poppenhoek spelen? 
Drie kinderen uit groep 3 mogen spelen in de poppenhoek. 

De juf van groep 3 mist op een gegeven moment de helft van haar groep. Als ze naar de 
poppenhoek in de gang loopt, blijken ze daar te zijn. Ze vraagt wat er aan de hand is en de 

kinderen antwoorden: “We zijn uitgenodigd op de bruiloft!”. Even later is de juf weer de 
halve groep kwijt en als ze weer in de poppenhoek aankomt en vraagt wat er aan de hand 

is, zeggen de kinderen: ‘We zijn nu op kraamvisite!” 


