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december 2019
Beste ouders en/of verzorgers (s),

Advent is zoeken
Ik wil graag de stilte van een kaarsvlam in de avond.
Ik verwacht de devotie van een lied in de nacht,
maar ik ren van het ene feest naar het andere
Alsof ik daarvan het heil verwacht.
Ik wil graag naar binnen, in mezelf wil ik voelen;
Wat het is te verwachten het Licht in de nacht;
maar ik voel meer ‘t gedoe dat er is daarbuiten
Alsof ik van ‘buiten’ het heil verwacht.
God, geef me rust om mezelf te vinden
te midden van al dat gejaag en gejacht;
zodat ik het Kind vind daar diep van binnen
en Het zal volgen als een ster in de nacht.
(door Chris Lindhout)

De dagen worden weer korter. We zijn bij de drukke
maand december aanbeland. Komende week eerst
de Sinterklaasdrukte en daarna mogen we met
elkaar gaan toewerken naar de kerstvieringen. We
wensen iedereen een fijne tijd toe!
Sinterklaasfeest
Binnen het Ouderportaal heeft u al informatie
gekregen over het Sinterklaasfeest. Langs deze weg
nog even de informatie ter herinnering:
Aankomende maandag 2 december, worden de
surprises van groep 5 t/m 8 op school
'tentoongesteld', zodat iedereen hun werk kan
bewonderen. Wilt u
de surprise maandag 2
december meenemen en er geen naam op zetten?
De naam en het gedicht plakken we er op 5
december op.
We hopen dat de Sint en zijn pieten onze school
weer aandoen op donderdag 5 december. U bent
welkom het begin van de dag met ons mee te
beleven (start: 08.30 uur). De kinderen hoeven geen
eten en drinken mee te nemen voor de
ochtendpauze die dag: hier zorgt de ouderraad
voor. Op deze dag eten alle kinderen op school.
Hiervoor moeten ze wel een lunchpakket en drinken
meenemen. Op deze dag zijn de kinderen om 14.00
uur uit.

Kerstfeestviering
Op donderdag 19 december
vieren we op school onder
schooltijd het Kerstfeest met de
kinderen. Deze dag gaan de
kinderen tussen de middag niet
naar huis toe. We eten met elkaar
op school in de vorm van een
lopend buffet. U ontvangt hierover
nog
informatie
via
het
Ouderportaal. Ook op deze dag
zijn de kinderen om 14.00 uur uit.
Parkeren bij de school
We willen u vragen om bij het brengen en halen van
de kinderen de auto zoveel mogelijk ook op de lege
parkeerplekken achterin te parkeren en niet allemaal
voor het hek. Het is daar erg druk en
onoverzichtelijk.
OR-flits
De ouderraad is onlangs weer bij elkaar geweest om
terug te kijken op de activiteiten die sinds de
zomervakantie al geweest zijn, en om plannen te
maken voor de komende activiteiten. Er zijn de
komende periode een hoop activiteiten waarbij we
ons als ouderraad voor in willen zetten. Allereerst is
daar nu natuurlijk de aanloop naar het
Sinterklaasfeest, en de grote dag op 5 december zelf.
We hebben de school gezellig versierd en hebben de
Sint een uitnodiging gestuurd om op zijn verjaardag
ook nog even langs te komen. Daarna gaan we gelijk
door met het versieren voor de Kerst en de
kerstviering. Met Kerst gaan de kinderen onder
andere ook op school met elkaar lunchen. Meer info
daarover volgt nog. Omdat er zoveel te doen is in
deze periode hebben we een intekenlijst op
ouderportaal. Vele handen maken licht werk en het
helpt ook om betrokken bij de school van de
kinderen te blijven. Hopelijk zijn er meerdere mensen
die de mogelijkheid hebben om een keer te helpen.
In januari willen we met de groepen 3 t/m 8 gaan
schaatsen. We geven het nu alvast door zodat
iedereen alvast even kan kijken of ze nog schaatsen
hebben die passen.
Groetjes vanuit de OR

Z.O.Z.

Overblijven op school
We merken, dat kinderen steeds vaker snoep of
koek in de broodtrommel hebben tijdens het
overblijven. Een overblijfafspraak is dat er geen
snoep of koek in de broodtrommels zit. Wilt u daar
rekening mee houden?
Hoofdluis
Er is hoofdluis geconstateerd op school. We willen u
allemaal vragen om alert te zijn en uw kind
regelmatig te controleren en eventueel gelijk te
behandelen.

Agenda
5 december
19 december
20 december

Sinterklaas op school.
School sluit om 14.00 uur
Kerstviering op school
School sluit om 14.00 uur
Start kerstvakantie. School
sluit om 12.00 uur.

Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

