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Advent en Kerst 2017

Personele zaken
Afgelopen woensdag kregen we het verdrietige
bericht dat de schoonmoeder van juf Thea van ’t
Oever, na een ziekbed van 4 jaar, is overleden.
We wensen de juf, haar man en de kinderen heel veel
sterkte toe en bidden ze Gods zegen en kracht toe in
deze periode van rouw en verdriet.

Het woord advent komt van het Latijnse ‘adventus’,
dat betekent ‘komst’. Er wordt toegeleefd naar Kerst:
het feest van de geboorte (de komst) van Jezus.
Advent begint vier zondagen voor Kerst en duurt tot
kerstavond. Zondag 3 december is de 1e
adventszondag van dit jaar.
In de klassen steken we elke week die we dichter bij
kerst komen een extra kaars aan en tijdens het
kerstfeest branden er 4 kaarsen. Zo was het donker
en wordt het steeds lichter, omdat Jezus komt!
Op donderdagavond 21 december vieren we het
kerstfeest met de kinderen. De leerlingen van de
groepen 3 en 4 hebben een viering in de kerk.
Hiervoor worden de ouders ook van harte
uitgenodigd. Met de andere leerlingen houden we
een viering in de groep.
Na de vieringen willen we met elkaar enkele
kerstliederen zingen op het schoolplein (rondom de
vuurkorf). Komt u ook? Na het zingen is er koffie /
thee / ranja met iets lekkers. Bakt u ook mee?
’s Morgens kunnen alle baksels worden ingeleverd!
Alle leerlingen zijn deze donderdagmiddag vrij.

Schoolfruit
Woensdag: Waspeen (1 zak per 20 ll)
Donderdag : Mandarijn (1 per ll)
Vrijdag: Sinaasappel (1 per ll)

Juf Leonieke Voortman was
afgelopen week eventjes
met haar zoon Xavi op
school. Het gaat goed. Hij
kreeg van de klas een
prachtige beer die bijna
even lang is als hijzelf!
Juf heeft aangegeven dat
ze na de meivakantie weer
wil gaan werken. Gelukkig
kan juf Gerinda Voortman
tot die tijd bij ons op
school blijven vervangen in
de groepen 1 en 2.

Tafeltennistoernooi
In de vorige nieuwsbrief stond al iets over het
tafeltennistoernooi dat in de kerstvakantie gehouden
zal worden. U kunt uw zoon/dochter ook rechtstreeks
opgeven:
Klik hier om rechtstreeks op te geven (website ttvr)
Via de website kunt u ook het programma en verdere
informatie over dit toernooi vinden.
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Sinterklaasfeest

Springfestijn

Vandaag hebben we Sint
met zijn pieten op visite
gehad. Ook dit jaar had
de sint weer prachtig
vervoer. Ondanks dat de
wegwijspiet de weg kwijt
was, kwamen ze dankzij behulpzame ouders, in een
prachtige Jeep, op tijd aan!

Sint en zijn pieten hadden dit jaar ook verschillende
verrassingen voor de juffen en meester in petto!
Meester Jan Willem Lingeman kreeg een prachtige
sleutelhanger. Handig te
gebruiken om de sleutels niet
meer kwijt te raken. Juf Gerinda
Voortman moest zingen bij de
Sint en meester Hendrie
Voortman en meester Allard
Ham kregen twee dikke zoenen
van de pieten. De leerlingen uit
de groepen 1 tot en met 4
hebben deze morgen spelletjes
gespeeld en mochten een
cadeau uit de schatkamer kiezen.
In de groepen 5 tot en met 8 hebben we geweldige
surprises gezien en er waren prachtige gedichten
gemaakt. Daar moet sinterklaas wel heel druk mee
zijn geweest!! Geweldig!!

Spring het nieuwe jaar in! Heb je altijd al een keer in
de blokkenbak willen springen? Dan is dit je kans!
Kom op Zaterdag 30 december naar de Turnschool
Tijd: 15.30-17.00: 6 tot 10 jaar
18.00-19.30: 10 jaar en ouder
Voor slechts €2,50 heb je 1,5 uur springplezier!
De opbrengst gaat naar Martan Poortman en Marije
Beverdam die op eigen kosten naar het EK Teamgym
2018 in Portugal gaan!
Je ouders zijn ook welkom! Zij kunnen tegen een
kleine vergoeding een hapje en een drankje krijgen in
de kantine. Kijk voor meer informatie op:
www.facebook.com/springfestijnTSR

Staken 12 december?
De vakbonden hebben een staking voor 12 december
aangekondigd. De staking gaat door indien tijdens
het debat van 5 december blijkt dat het kabinet te
weinig geld wil inzetten om de problemen
(lerarentekort, lage salaris en werkdruk) in het
basisonderwijs op te lossen. Vooralsnog verwachten
wij dat op 12 december onze school geopend is.
Na 5 december hoort u meer!

