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Advent

Staking
Op dinsdag 12 december is onze school geopend en
de kinderen kunnen deze dag naar school.
We vinden dat er met de vorige staking een duidelijk
signaal is afgegeven en we hebben het idee dat de
huidige regering zich optimaal wil inspannen om de
problemen op te lossen. De uitwerking moet nog
komen en we merken en ervaren dat de nood in het
basisonderwijs nog niet is opgelost. We hopen dat de
huidige financiële toezeggingen structureel terecht
komen op de juiste plek in het basisonderwijs.
Het is ons gezamenlijk belang dat we goed onderwijs
kunnen blijven geven en ontvangen.

Vier kaarsen zijn neergezet
voor elke zondag één
de tweede is aangestoken
een gedicht wordt opgezegd
Advent, bezinnen op wat komen gaat
de geboorte van een bijzonder kind
een roos ontloken een licht van hoop
die deze wereld weer stralen laat
Nog twee zondagen volgen
dan branden ze allemaal
symbolisch licht op deze wereld
uitzien verwachtingsvol op wat komt
Eens komt Hij weer

Schoolfruit
Woensdag: Ananas (1 doos per 40 ll)
Donderdag: Mandarijn (1 per kind)
Vrijdag: Peer (1 per kind)

Kerstfeest 21-12-2017
Op donderdagavond 21 december vieren we met de
groepen 1, 2, 5, 6, 7 en 8 het kerstfeest met de
kinderen in de eigen groepen in de school. De
vieringen beginnen om 19:00 uur en de school is om
18:45 uur open. De leerlingen uit de groepen 3 en 4
hebben een viering met de ouders in de kerk.
Na de vieringen willen met elkaar enkele kerstliederen
op het plein, rondom de vuurkorf zingen. U bent
allen van harte uitgenodigd (v.a. 20:05 uur op het
schoolplein). Na het zingen van de liederen is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten met iets te
drinken (koffie / thee / ranja).
We hopen dat iedereen weer zijn steentje wil
bijdragen door iets lekkers voor bij het drinken te
maken! Dit kan donderdagmorgen worden
ingeleverd in het TSOlokaal.

Agenda
21 december 13.00 uur Alle leerlingen vrij
21 december 19.00 uur Kerstvieringen
25 december t/m 5 januari Kerstvakantie

School –en kerk psalm
Komende week leren we Gez. 4: 1 en Lied 473: 1 (NLB)

